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Kámenský občasník č. 1
Nové zastupitelstvo obce

Josef Dvořák – Jan Tomášek – Miloslav Daněk – Pavel Podsklan
František Hofman – Jaroslava Přibylová – Hana Markvartová – Irena Cihlářová (účetní)

Vážení občané,
Naše obec využívá tři oficiální zdroje informací. Je to úřední deska, webové
stránky a obecní rozhlas. Nyní vám nabízíme ještě čtvrtý, neoficiální způsob, a to
tiskový plátek, který dostanete zdarma do svých schránek. Dnešní zkušební (nulté)
číslo už je hotové, ale na těch dalších vám nabízíme spolupráci. Přijďte a zapojte se,
zajímavé náměty vám rádi otiskneme.
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Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr
Starosta:
Mgr. František Hofman
Místostarosta:
Josef Dvořák
Členové zastupitelstva: Miloslav Daněk, Hana Markvartová, Pavel Podsklan,
Jaroslava Přibylová, Jan Tomášek
Účetní:
Irena Cihlářová

Výbory:
Finanční výbor:
Kontrolní výbor:
Výbor pro místní části:
Kulturní výbor:

Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová, Jiří Šimon
Jan Tomášek, Zlata Vobinušková, Pavel Podsklan
Miloslav Daněk, Luboš Tesař, M. Daněk (ND)
Jaroslava Přibylová, Jana Marešová,
Markéta Podsklanová, Jaroslava Přibylová č.p.26
Výbor odpadového hospodářství a stavebních záležitostí: Pavel Podsklan,
Pavel Cihlář, Jiří Cihlář

Poučení
Obec je základní územní samosprávné společenství občanů. Samospráva je
samostatná působnost obce nezávislá na státě. Jediným mantinelem při výkonu
samostatné působnosti obce je zákon. (Především zákon 128/2000 o obcích). Do
výkonu samosprávy obce patří např. vydávání obecně závazných vyhlášek
(o poplatcích, o veřejném pořádku aj.), schvalování programu rozvoje obce,
schvalování rozpočtu a peněžních fondů obce, uzavírání smluv o koupi, prodeji nebo
pronájmu majetku apod. V oblasti samosprávy vystupuje naše obec pod značkou
Obec Kámen.
Obec vykonává vedle samosprávy ještě státní správu v přenesené působnosti
delegované státem. Jedná se např. o zajištění povinné školní docházky, nakládání
s komunálním odpadem, spolupráce s policií ČR apod. Státní správu tvoří Obecní úřad
Kámen řízený starostou obce.
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Zastupitelé se představují
František Hofman
Narodil jsem se v roce 1942 a pocházím z Teplic. Vystudoval jsem
matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a a 42 roků působil na
různých gymnáziích, z toho 22 let v Pelhřimově a 16 let v Pacově. Za zásluhy
o založení pacovského gymnázia jsem byl zařazen do Huebnerovy encyklopedie Who
is who.
V Kámeně bydlím 8 let. Jsem v důchodu a výsledek voleb mě překvapil.
Práce pro obec je pro mne nová, ale přijímám ji jako výzvu. Slibuji, že se budu snažit
nezklamat důvěru občanů a přispět k rozvoji a zvelebení naší obce, jak jen mi to síly
dovolí.
Josef Dvořák
Jmenuji se Josef Dvořák a pracuji jako prodejce, nákupčí a expedient v jedné
osobě u firmy Jiří Forst v Pelhřimově, zabývající se prodejem dojící techniky
a chovatelských potřeb.
Zastupitelem jsem od roku 2002 a od 8. listopadu letošního roku jsem
místostarostou naší obce. Mým cílem v této funkci je hlavně bezproblémové
fungování obecního úřadu v Kámeně a samozřejmě spokojenost všech občanů. Mezi
konkrétní cíle patří v první řadě prodej zbývajících stavebních parcel v co nejkratším
čase, kvůli čerpání dotací, které jsou vázány na ukončení stavby v určeném termínu.
Dále vybudování společenského zařízení s vyhovujícím sálem a příslušenstvím, které
v naší obci dlouhodobě chybí. Další palčivou otázkou je výstavba čističky odpadních
vod.Ta bude však narážet na finanční možnosti obce, které jsou samozřejmě omezené
a bez peněz z dotací není obec schopna tuto akci ufinancovat.
Závěrem bych si přál, aby naše spolupráce s občany byla co nejpříjemnější
a oni byli s prací zastupitelů co nejvíce spokojeni.
Jan Tomášek
Do Kámena jsem se přestěhoval z Pelhřimova v dubnu roku 2005, toto místo
jsem si zamiloval a považuji ho za svůj domov. Pracuji v Muzeu Vysočiny Pelhřimov,
kde zastávám funkci knihovníka a dokumentátora, kromě toho mám na starosti jako
kurátor sbírku numismatiky a redakci Vlastivědného sborníku Pelhřimovska.
Před obecními volbami mi byla navržena kandidatura do obecního
zastupitelstva, se kterou jsem souhlasil. Děkuji tímto voličům za vyjádřenou podporu.
Budu se snažit, podle svých možností a schopností, napomáhat tomu, aby obec Kámen
prospívala. Rád bych přispěl k posílení dobrých sousedských vztahů mezi občany,
budu usilovat o dobré vztahy a větší spolupráci mezi obcí a hradem Kámen
(od 1. 1. 2011 pobočky Muzea Vysočiny Pelhřimov), chtěl bych napomáhat

3

v aktivitách, jež by přispívaly ke zkrášlování prostředí obce (čistota v obci, obnova
a údržba drobných sakrálních artefaktů , např. pamětních křížů v katastru obce, pokud
to bude možné, chtěl bych, aby obec Kámen podpořila budoucí možné předání kaple
P. Marie Bolestné do správy hradu (tedy vlastně Muzea Vysočiny Pelhřimov).
Jaroslava Přibylová
Jmenuji se Jaroslava Přibylová. V Kámeně žiji 35 let. Pracovala jsem
v kartáčovnách v Pelhřimově. Nyní jsem v důchodu.
V zastupitelstvu pracuji třetí volební období. Dělám předsedkyni kulturní
komise a moje členky jsou: Jana Marešová, Markéta Podsklanová, Jaroslava
Přibylová. Náplní mé práce je příprava vítání nových občánků obce. Zajišťuji
návštěvy starších spoluobčanů, kteří slaví významná životní jubilea. Moje další
představa o spolupráci je sehnat prostor k pořádání kulturních akcí (plesy, zábavy)
a posezení občanů. Vzhledem k tomu, že místní pohostinství nefunguje podle našich
přání.
Pavel Podsklan
Jmenuji se Pavel Podsklan, narozen 10. 4. 1970 v Pacově. Dětství jsem prožil
v Dobré Vodě u Kámena. V roce 1990 jsem se oženil a přestěhoval do Kámena. Mám
dva syny a se svou rodinou zde žiji dodnes. Mám středoškolské vzdělání, obor výroba
nábytku. Od roku 1987 jsem pracoval v Jitoně jako truhlář, potom jako mistr
u soukromého podnikatele. V roce 1996 jsem se stal živnostníkem v nábytkářské
výrobě.
Vždy jsem se zajímal o dění v obci. Při práci v obci se chci podílet na rozvoji
obce, pomoci realizovat současné a budoucí projekty.
Miloslav Daněk
V Kámeně žiji od narození. Pracuji jako soukromý podnikatel v oboru
truhlářství.
Předem bych chtěl poděkovat všem, kteří mne svými hlasy podpořili –
slibuji, že se budu snažit o to, abych vaši důvěru ve mě neztratil a splnil veškerá
očekávání ve své funkci, co nejvíce to jen půjde. Jelikož je obec poměrně velká a je tu
spousta práce, má představa je vytvořit nové pracovní místo a zaměstnat člověka na
plný úvazek. Nový pracovník by se měl věnovat údržbě chodníků, cest, živých plotů,
sečení, drobných oprav obecních staveb, údržba lesa a celkové zvelebování obce.
V současné době ještě není vypracovaný rozpočet, ve kterém se zjistí, zda bude takový
člověk pro obec přínosem. Musíme brát v úvahu, že se nejedná pouze o naši obec, ale
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i o Nový Dvůr a Nízkou Lhotu a nesmíme zapomínat na to, že jsou to také naši
spoluobčané.
Uvědomuji si, že každý se mnou souhlasit nemusí, ale všichni bychom se
měli zamyslet nad tím, jaké má naše obec nedostatky a kterými způsoby je změnit.
Hana Markvartová
Jmenuji se Hana Markvartová, od svého narození do současné doby žiji se
svou rodinou v Kámeně.
Pracuji v Mateřské škole Kámen jako učitelka a vedoucí školní jídelny.
V říjnových volbách 2010 jsem byla zvolena do zastupitelstva obce Kámen,
kde jsem se stala předsedkyní finančního výboru.
Pro zlepšení života v obci by bylo dobré zřídit společenskou místnost pro
pořádání různých kulturních akcí a dětské hřiště.

Poděkování
Dalibor Jaroš, bývalý starosta obce, Monika Šimonová, místostarostka, a tři
členové zastupitelstva – Blanka Čárová, Petr Kubeš a Jiří Cihlář – se rozhodli
v novém volebním období do obecní samosprávy nekandidovat.
Nové zastupitelstvo všem jmenovaným děkuje za záslužnou a málo
doceněnou práci. Obec Kámen se pod jejich vedením dočkala významných změn a na
jejich obětavou starost nezapomene.

Co se děje v obci









V říjnu byla opravena hlavní silnice mezi oběma přechody pro chodce včetně
kanalizace a chodníků. Základní práce financovalo Ředitelství silnic a dálnic,
menší úpravy mimo hlavní komunikaci platila obec
Dlouho slibovaný obchvat je ve stadiu rozhodování a čekání. Jestlipak se ho
dožijeme?
Jsou připravené dva grantové programy s dotací Evropské unie, oba z iniciativy
sdružení hasičů. Prvním je modernizace rozhlasu včetně jeho zavedení do Nízké
Lhoty a Nového Dvora. Smlouva o dotaci je již podepsána.
Druhým úkolem je přestavba a modernizace hasičské zbrojnice. I tady je vše na
dobré cestě!
A ještě se připravuje výstavba čistírny odpadních vod v Kámeně a Nízké Lhotě
Obec prodává 9 stavebních parcel, na příjemném místě na jihovýchodní straně
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vesnice, mimo hlavní silnici, inženýrské sítě jsou vybudované. Zatím se však
staví jen tři rodinné domy. Prodej zbývajících vázne, hledají se další zájemci.
První i druhý nápor sněhu zvládli občané po staru. Mnozí odklízeli sníh u svého
domu sami, někteří čekali na pomoc obce a družstva. Obec však není na úklid
všech chodníků zařízená a družstvo odklízí místní silnice a veřejná prostranství.
Přednost ale vždy mají – a to je pochopitelné – vlastní cesty. V novém roce
možná bude líp. Obec má v úmyslu zakoupit sněhovou frézu a zaměstnat
pracovníka k obsluze. Ten bude odklízet sníh ze všech veřejných chodníků,
družstvo pak jako dříve z místních komunikací, přístupy k vratům a garážím si
uklidí občané sami. Vztahy s VOD Kámen bude třeba narovnat jasnou smlouvou.
V cestě jednoduchému řešení stojí problém: frézy došly
Obec bude muset řešit i ostatní veřejné práce, jako je sečení trávy, seřezávání
živých plotů, ošetřování květin apod. Na štěstí do jara je ještě daleko
Po vsi chodil Mikuláš s andělem a mnoho čertů. Zřejmě je tu více zlobivých dětí
než těch hodných
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Měřič rychlosti – radar – byl instalován jen na zkoušku. Máme ho koupit?
Místní hasiči měli výroční členskou schůzi
Vyskytla se potíž: Policie zruší oba přechody pro chodce v Kámeně, protože
nebyly včas řádně osvětleny podle nových evropských norem . Ale my tu oba
přechody potřebujeme. Jak z toho ven?
S kalendářním rokem končí také rok hospodářský. O jeho úspěšnosti rozhodne až
závěrečný účet obce. Potom bude obec moci ukončit rozpočtové provizórium
a stanovit rozpočet na nový rok 2011. Předběžně a nezávazně lze říci, že rok 2010
byl pro naši obec úspěšný, že starosta a zastupitelstvo obce hospodařili uvážlivě
a že rozpočet bude mírně přebytkový

Z obecní kroniky roku 2009















kronikář Josef Přibyl, čp. 4
Na počátku roku se teploty pohybovaly kol. -5°C a sněhová pokrývka asi 15 cm.
Červenec, počasí jako v červnu, ale ve druhé polovině stoupají teploty až na
+35°C (kol. 23.dne) …
Prosinec, teploty mírně klesají, nemrzne, ve II.dekádě slabé sněžení kol. 0°C. …
Výrobně obchodní družstvo se též potýká s ekonomickou krizí. …
12.května se v prostoru letiště uskutečnil Den zemědělce …
V průběhu roku dochází k rozebrání vepřína v Kámeně …
Sklizeň obilí: 263 ha, 53 q/ha, brambory 86 ha, 33,54 t/ha, mléko prům.užitkovost
18,65 l/ks,den, prům.stav krav 810 kusů
Školka: Provoz zajišťují 3 zaměstnankyně - ředitelka, učitelka, kuchařka. Školku
navštěvuje 27 dětí. …
Hrad: jarní aranžmá květin, poutní mše svatá v hradní kapli, výstava obrazů Ládi
Pasulky, kytarový recital Pavla Pavlíka, duo středověké inspirace, pěvecký
recital Jany Vondrů, přednáška Wellness – zdravý životní styl, obrazy Jiřího
Duffka, 17 svatebních obřadů
Hrad navštívilo 21 625 turistů
V obci byl zřízen bezdrátový rozhlas nákladem 234 448 Kč
Na kontrolu rychlosti zkušebně instalován radar
V rámci programu obnovy venkova (POV) byla nákladem 260 408 Kč provedena
oprava místní komunikace k letišti
Nákladem 78 240 Kč bylo zřízeno kontaktní místo veřejné zprávy Czech Point
Narodila se dvě děvčata, 5.6. Nikola Zadražilová a 10.10. Zuzana Bučková
K trvalému pobytu se přihlásilo 10 občanů, odhlásilo se 7 občanů
Počet obyvatel je 265 na konci roku 2009
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Nabídka!
Přijďte si na obecní úřad koupit krásnou
publikaci leteckých snímků Toulky nad
Pelhřimovskem. Na pohledu na Kámen možná
najdete svůj dům.
Ještě to stihnete jako dárek pod stromeček!

A ještě jedna nabídka!
Profesionální letecký
snímek Kámena nebo Nízké
Lhoty formátu 29 x 41 cm
v ochranném pouzdře. Pěkná
dekorace na zeď! Přijďte se
podívat !

Čas adventu
Blíží se svátky, které by s sebou měly přinést klid, mír, úctu a radost.
Kuchyni provoní vánoční cukroví, všude panuje pořádek. A pokud ne? Důležité je mít
okolo sebe nejdůležitější lidi a radovat se z jejich přítomnosti. Dovolte nám popřát
všem čtenářům i obyvatelům Kámena klidné a příjemné Vánoce. Tyto dny jsou
výjimečné tím, že většina z nás má čas pro vnímání lidských hodnot a životních cílů.
Ať vánoční svátky proběhnou podle vašich představ a zvyklostí. Nedejte si kazit
nejklidnější část roku projevy zloby a nepřejícnosti, užívejte si klidu, pohody a určitě i
všech dárků, které dostanete. I my bychom vám chtěli dát pod stromeček dlouhodobý
dárek v podobě snahy vám, pokud to budete potřebovat, dobře poradit a pomoci k plné
spokojenosti.
Přejeme všem našim občanům krásné Vánoce a klidný rok 2011!

Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , oukamen@quick.cz
18. 12. 2010 - František Hofman, Veronika Čupitová a zastupitelé obce

8

