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Kámenský občasník č. 2
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Na stará kolena jsem se stal starostou. Hlodala však ve mně pochybnost.
Budu na práci stačit? Vydržím takové tempo? Jak se zorientuji ve všech právních
předpisech a jak vstřebám tolik nových informací? Co mě uklidňovalo, bylo mé zdraví. Cítil jsem se velmi dobře a věřil jsem tomu, že vydržím hodně dlouho a nic mě
nepřekvapí.
Do práce jsem se pustil s velkou vervou. V prosinci jsem strávil v kanceláři
110 a v lednu 133 hodin, a to nepočítám další hodiny pro obec u domácího počítače.
Zdálo se, že novou práci zvládnu. Začínal jsem věřit tomu, že 100 dní v úřadě oslavím
se zastupiteli v dobré víře, že jsme na dobré cestě a že se nám dílo bude dařit.
Všechno bylo jinak. Onen slavný den a 14 dalších jsem strávil v nemocnici,
i když „jen“ se skřípnutým obratlem. Varování přišlo právě včas.
Snad vyléčený a s velkou pokorou se vracím do práce. Pokud to půjde, rád
své zbývající síly věnuji této vesnici. Jen ode mne nečekejte žádné supervýkony,
budu muset také hlídat své zdraví. Přesto i tak se možná dá udělat hodně dobrého.
S pomocí Boží, s pomocí mé manželky, s pomocí místostarosty a ostatních zastupitelů
i členů obecního úřadu a s pomocí všech občanů, kterým také jde o budoucnost této
vesnice. Protože Kámen je klenot, jak řekl jeden z představitelů pověřeného úřadu
v Pacově, který stojí za to, aby se o něj každý dobře staral.
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VEŘEJNÁ SCHŮZE
Obec zve občany na veřejnou schůzi,
která se bude konat v pátek 25. 2. 2011 v 19 h
v místním hostinci. Jeden nápoj bude pro každého zdarma.
Program: beseda o potřebách vesnice

Poučení
Mikroregion Stražiště je sdružení 20 obcí kolem města Pacova, které mají
podobné historické a kulturní tradice a také podobné problémy. Jedná se o tyto obce
(od severu k jihu):
Čáslavsko, Lukavec, Vyklantice, Mezilesí, Bratřice, Útěchovice pod Stražištěm, Salačova Lhota, Těchobuz,
Velká Chyška, Lesná, Pacov, Zhořec,
Samšín, Cetoraz, Pošná, Důl, Eš. Kámen, Zlátenka, Vysoká Lhota.
Cílem sdružení je operativní řešení
společných problémů a efektivní čerpání finančních prostředků ze státního
rozpočtu a z fondů Evropské unie.
Pro
naši
obec
je
členství
v mikroregionu výhodné, protože díky
zkušenosti a šikovnosti koordinátorů
sdružení se tak dostane k penězům, na
které by bez jejich pomoci nedosáhla.
Většina větších akcí v posledních
letech proběhla právě pod jménem
mikroregionu. Jmenujme např. opravu
místní komunikace v Kámeně a
v Nízké Lhotě nebo opravu zdi
v mateřské škole.
V nebližší budoucnosti se chystáme s využitím dotačních peněz vybudovat
nový obecní rozhlas propojený i do místních částí, opravit hasičskou zbrojnici, osvětlit
přechody pro chodce, opravit studně a vybudovat schodiště od přechodu na parkoviště.
Další nápady očekáváme od občanů, ať už je vyslechneme na veřejné schůzi
anebo nám je dodáte jiným způsobem. Přeci nám všem jde o zkvalitnění života v obci.
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Co se děje v obci
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. je složitý a málokdo mu rozumí. Definuje
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obec vydává obecně závaznou vyhlášku č. 01/2011, podle které
je každý občan obce účastníkem tohoto systému. Vyhláška by ho měla motivovat
k třídění odpadu, protože poplatkem z popelnic se podílí jen na sběru netříděného
odpadu a je v jeho zájmu, aby tohoto bylo méně.
Výši poplatku z popelnic určuje obecní vyhláška č. 02/2011, podle níž se tento
poplatek už dlouho nemění. Nemění se (bez vyhlášky) ani poplatek ze psů, neplatí
se žádné další poplatky. Obec ovšem není tak bohatá, aby mohla být dlouhodobě
takto shovívavá.
Řízení pro stavební povolení na výstavbu čistírny odpadních vod v Kámeně dopadlo špatně. Obec, která nemá vyřešenou kanalizaci s oddělením dešťových a
splaškových vod nemůže stavět čistírnu. Zdá se, že Kámen čeká velká diskuse
o tom, jak se co nejrychleji zařadit mezi moderní čisté vesnice, zvláště když jí to
ukládá evropská norma.
Toska tu je, ale neexistuje. Víceúčelová budova vedle autobazaru je v dezolátním
stavu a volá po opravě. Možná by se na ni mohly uvolnit dotační peníze. Jenže
o stavbě bývalé vojenské ubytovny ani o jejím předání obci není žádný záznam.
Vzpomenou si pamětníci, jak to bylo?

Byrokracie kolem zaměstnání člověka na obci je neskutečná. Nechte si o tom
vyprávět od pana místostarosty.
O sněžné fréze mluvíme od vánoc, ale ani to se nepovedlo. Snad už zima neudeří,
ale slibuji: příští rok budeme připraveni.
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Řešíme osvětlení přechodů. Termín je posunutý, ale i tak vražedný, tak uvidíme.
Starosta a místostarosta získali konečně certifikáty k přístupu na Czech Point.
Občané teď mohou přímo na obecním úřadě získat za přiměřený poplatek výpis
z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku,
výpis z katastru nemovitostí nebo výpis bodového hodnocení. Obecní úřad může
rovněž ověřit shodu kopie s listinou a pravost podpisu.
Stavební pozemky nejdou na odbyt. Zastupitelstvo snížilo jejich cenu na
250 Kč/m2 a vybralo Realitní agenturu Ing. Polanský. Bude pan Polanský
v prodeji úspěšnější?
Transformace je nový trend v přístupu k lidem s mentálním a fyzickým postižením. Některé ústavy sociální péče rozpouštějí část svých klientů do obcí, kde jim
zajistí zajímavé podmínky. Obec Kámen takové oživení podporuje a nebrání se
výstavbě farmy pro 6 chovanců a 9 pracovních míst. Ale jsme teprve na začátku.
Sbor dobrovolných hasičů v Kámeně slaví 100 let od založení. Čím nás při oslavě
překvapí?

Kulturní komise navštěvuje seniory. Paní Marie Vokurková je v Domově důchodců v Pacově
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Z obecní kroniky roku 2010
kronikář Josef Přibyl, čp. 4


Obvyklý ráz počasí, v zimě sníh a mráz, v létě přeháňky a vedra, vánoce výjimečně na sněhu



Mateřskou školu navštěvuje 27 dětí z Kámena, Věžné, Vintířova, Dobré Vody, Eše a Prasetína. Ve školce je kroužek anglického jazyka



Hrad navštívilo 19 tisíc návštěvníků, návštěvnost stále klesá. Na hradě se konala – jako obvykle – celá řada kulturně společenských akcí. Poutní mše svatá v hradní kapli, vítání občánků, pozorování noční oblohy, koncert irské
hudby, gotická a renesanční hudba skupiny Ella, klavírní koncert mladého
umělce Karla Vrtišky, pěvecký recital Jany Vondrů a akordeonový koncert
Kateřiny Paclíkové. Zvony z hradní věže zněly po celý týden v Jihočeském
rozhlase z Českých Budějovic. Expozice hradu byla obohacena o vzácný hodinový věžní stroj, naopak dva z cenných motocyklů byly vráceny soukromým sběratelům. K 1. 1. 2011 zanikl hrad Kámen jako samostatná příspěvková organizace a stal se pobočkou Muzea Vysočiny v Pelhřimově.



Výrobně obchodní družstvo Kámen stále patří mezi přední zemědělské podniky na Pelhřimovsku. V průběhu roku družstvo postavilo bioplynovou stanici ve Věžné, která bude zpracovávat chlévský hnůj, travní senáž, kukuřičnou
siláž a lihovarnické výpalky. Na letišti a přilehlých pozemcích se opět konal
Den zemědělce, tentokrát zaměřený hlavně na sklizeň pícnin. Zúčastnilo se
ho 6 000 návštěvníků a odborníků z celé republiky. Hlavními výrobními komoditami družstva byly opět obiloviny, brambory a mléko.



V rámci dotačních programů obec opravila místní komunikaci v Nízké Lhotě,
dokončila komunikaci a chodník v nové ulici Na Klepandě a ještě opravila
obvodovou zeď na zahradě mateřské školy.
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V obci byly postaveny tři nové domy, a to na návsi čp. 27, Za humny čp. 94 a
Na Klepandě čp. 103.



Ředitelství silnic a dálnic provedlo rozsáhlou opravu vozovky I/19 mezi
oběma přechody, obec při této rekonstrukci vybudovala nové vpustě do kanalizace. Také byla ve 12 domech podél hlavní silnice vyměněna okna.



V říjnu se v obci konaly volby do zastupitelstva obce. K volbám přišlo 143
z 225 , tedy obdivuhodných 63 %. Noví zastupitelé už se představili, tak ještě
počty hlasů: Dvořák 118, Hofman 110, Tomášek 102, Podsklan 101, Daněk
79, Markvartová 77, Přibylová 56.



V roce 2010 se narodili Lukáš Král a Iveta Dvořáková. Zemřeli František
Dvořák (86 let), Antonín Brávek (76), Miloslava Součková (88) a Libuše
Tomášková (57). Počet obyvatel trvale hlášených v obci k 31.12. 2010
je 266.

Sledujte dění v obci na webových stránkách
http://www.obeckamen.cz .

Zařaďte je mezi oblíbené a pravidelně čtěte aktuality a další stránky.
Informujte své blízké, kteří nepoužívají počítač tak jako vy.

21. 2. 2011 -

František Hofman

Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , oukamen@quick.cz
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