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Kámenský občasník č. 31
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Občasník znamená, že občas vyjde a občas nevyjde. To byl
původní alibistický záměr, když jsme vymýšleli název pro obecní
zpravodaj. Třicetkrát se podařilo, že vyšel před koncem každého
sudého měsíce.
Až ten s číslem 31 se o 3 měsíce opozdil. Aktuality už nejsou
aktuální, Mikuláš a čerti se o velikonocích nepatřičně šklebí,
vánoční lípa pohasla.
Tak mi to odpusťte, snad se to víckrát nestane.
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Lenka Jirků - Hasičský rok 2015
Rok se s rokem sešel, budou Vánoce, konec roku a přijde nový rok 2016. Hodně lidí
proto začíná hodnotit, jak se končící rok vydařil. I já se ohlédnu zpět a pokusím se
zhodnotit, jak jsme jej prožili my hasiči.
Podle mého byla tato sezona vydařená. Ples, poháry, Den obce, zábava, radost, a mnoho
dalšího. Ale začněme hezky popořadě 
V březnu jsme uspořádali hasičský ples. Hospoda praskala ve švech, pití teklo proudem,
tančilo se, zpívalo se. Uspořádala se soutěž v motání hadic, o kterou byl nemalý zájem
a nutno říci, že všem zúčastněním to opravdu šlo.  Nakonec vzešel jeden vítěz, ale bylo
to opravdu jen o fous  Všichni také měli možnost vyhrát tu nejkrásnější cenu, kterou
chce vyhrát každý, když jde na jakýkoli ples, a to houbičky. Kdo však chtěl vyhrát
hodnotnější ceny, mohl soutěžit ve velké tombole, kde byla např. i vepřová hlava :)
O půlnoci se předvedly hasičky. Se svým vystoupením na mix všech možných písní
a sklidily velký aplaus. PLES SE VYDAŘIL.
Poté přišlo léto a čas na všechny soutěže. A hned na první soutěži, kterou byla okrsková
soutěž ve Věžné, jsme zaznamenali největší úspěch sezony. Nejenže jsme představili svá
nová trička, ale také jsme, jak muži, tak ženy, nenašli přemožitele a umístili jsme se na
1. místech. Muži s časem 7935 ze štafety a 3235 z útoku porazili zbylých 5 týmů, a my
jsme přemohly tým z Věžné s časem 9918 ze štafety a z útoku krásných 4760.
Další soutěž přišla za měsíc a opět jsme jeli do Věžné, kde se konala soutěž O pohár
starosty obce. I odsud jsme přivezli pohár, tentokrát za druhé místo v kategorii žen.
Celkem zde byly 4 ženské týmy a nás porazily pouze ženy z Věžné s časem 5115. Náš čas
byl 5460. Muži v konkurenci 13 týmů obsadili 7. a 9. místo – časy útoků byly 5544 a 6169.
Začátkem prázdnin jsme vyrazili do Dolních Hořic. Zde nám velmi přálo počasí,
sluníčko svítilo a hic byl, že by jeden padl. Proto nám přišla vhod dokonce i koupel
v rybníčku, který jsme museli při tomto srandamači zdolat. Odsud jsme si přivezly
krásné 6. místo – ženy, a muži byli bohužel diskvalifikováni, neboť nesplnili jednu
podmínku útoku.
Poslední soutěží byla Noční soutěž v Salačově Lhotě, 8. a 9. místo nebylo mezi
předními pozicemi, ale jelikož to byl 10. ročník, odměny dostal i družstva na
10. příčkách. A jelikož na 10. místech byli buď diskvalifikováni či už odjeli domů,
převzali jsme ceny my. Rychlovarné konvice a svítilny dobře slouží 
Takové bylo naše snažení na soutěžích. Poté přišla další událost, kde byla zapotřebí
pomoc nás hasičů, Den obce. Zajistili jsme občerstvení, jedlo se, pilo se, veselilo se, děti
si užily soutěží a nakonec zavládla na hradě tma, neboť se očekávalo překvapení od
hasiček, které ne a ne přijít. Nakonec se ale všichni dočkali a hasičky opět předvedly,
troufám si říct, velmi zdařilé vystoupení – „lejzrovou šou“, skoro na profesionální
úrovni.
Poslední akcí, kterou uspořádali přímo hasiči, byl Výlov místní nádrže a rybí hody
v hasičárně. Kdo přišel, neprohloupil. Opět jsme jedli – uzené, smažené, pečené ryby,
vánočku, štrůdl, bábovku, hlavičku. Pili jsme všechno, co teklo, tančili a veselili se do
ranních hodin 
Každoroční schůzí před Vánoci jsme pak zakončili tento rok, sezonu 2015. Ne vše, co
jsme si loni předsevzali, jsme splnili, ale musím konstatovat, že vše jsme přežili (až na
malé výjimky jako bylo Zdenčino a Honzovo koleno) bez újmy na zdraví.
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Slibovat, že příští rok bude to či ono, nemá cenu. Nejdůležitější je abychom si další rok
užili jako tento, nikomu se nic nestalo a za rok jej budeme moci zhodnotit jistě jako
úspěšný.
Chtěla bych Vám všem za SDH Kámen popřát šťastné a veselé Vánoce a do nového roku
2016 mnoho zdraví a sil! A vykročte do něj tou správnou nohou – tedy pravou.

Výběr ze zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce 12. 11. 2015
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce, hosté Jan Tomášek, Josef Roubík, Pavel Hodáč
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová
Ad 3. Kontrola závěrů 12. ZZO:
- Den obce Kámen 2016 - průběžně se řeší příprava bohatého programu,
místostarosta obce připraví písemné žádosti firmám o sponzorské dary, akce se
bude konat 3. září 2016 a měla by začínat v 10:00 hodin
- Veřejná schůze - zúčastnilo se přibližně 30 občanů, vývoj debaty byl čilý,
starosta dodal, že zápis byl napsán kvalitně a podrobně
- POVV 2015 - nové asfalty - starosta obce s p. Novotným z firmy Swietelsky
podepsal předávací protokol, tím je celá akce uzavřena a čeká se na finanční
plnění dotace
- Obchvat obce - čeká se na ukončení vyvlastňovacího řízení
- Vodovod v Nízké Lhotě - je nutné najít vhodný dotační program na příští rok
- Finanční dary pro SDH Kámen a TJ Sokol Kámen byly vyplaceny
- Informace na žádost Michaely Hájkové z Mikroregionu Stražiště byly podány
Ad 4. Zastupitelka Zlata Vobinušková předložila účetní doklad k rozpočtovým změnám,
ZO rozpočtové změny schválilo
Ad 5. Starosta obce podal zprávu o územním plánu obce, který dosud nenabyl právní
moci, ZO vzalo na vědomí informace o územním plánu obce.
Ad 6. Starosta seznámil zastupitele s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu, který ke
konci října 2015 zpracovala účetní obce, z něhož je patrné procentuální naplňování
příjmů a výdajů obce. Návrhem rozpočtu na rok 2016 se zastupitelstvo obce bude
zabývat v druhé polovině listopadu.
Ad 7. Starosta obce předložil návrh odměn zastupitelů za rok 2015, ZO schválilo
peněžitý dar starostovi obce a odměny dohodou za vykonanou práci zastupitelům
a členkám kulturního výboru za mimořádnou práci v roce 2015.
Ad 8. Starosta obce podal zprávu o možnosti čerpání dotace v rámci programu obnovy
venkova Vysočiny (POVV) v roce 2016, ZO schválilo podat žádost o dotaci POVV
2016 a finance plánuje využít na výměnu dveří a zbývajících oken v MŠ Kámen.
Ad 9. Starosta obce podal informaci o nezbytnosti pořízení jednoho dopravního zrcadla
a výměny stávajícího v obci u silnice I/19. Čeká se na vyjádření por. Ing. Zdeňka
Mlčocha z Dopravního inspektorátu Policie ČR v Pelhřimově. Výměnu a instalaci
zrcadel provede firma Bc. Jiřího Hodinky v ceně cca 25.000,- Kč včetně DPH. ZO
schválilo pořízení a výměnu dopravních zrcadel v obci z důvodů bezpečnosti občanů.
Ad 10. Starosta shrnul odpověď hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Pan
hejtman sdělil, že oceňuje to, že zastupitelům a občanům obce není osud kaple lhostejný,
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avšak není v silách kraje suplovat povinnosti všech vlastníků, jež o svůj majetek náležitě
nepečují. Pan hejtman uvedl, že může slíbit maximální možnou metodickou a odbornou
pomoc pracovníků oddělení památkové péče ve věci samotné obnovy a spolupráci při
přípravě žádostí o dotace. Kraj Vysočina je dále ochoten pro záchranu kaple bezplatně
poskytnout veškerou projektovou dokumentaci pořízenou z finančních prostředků Kraje
Vysočina.
Starosta obce poté vyzval k vyjádření pana J. Tomáška a pana P. Hodáče. J. Tomášek
konstatoval, že je důležité, aby Kraj Vysočina obci poskytl veškerou možnou pomoc,
jelikož obec nebude schopna kapli trvale provozovat a opravovat. Je třeba s Krajem
spolupracovat především po stránce metodické ve spojitosti s administrací dotací.
P. Hodáč, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina, uvedl, že žádost obce o vyjádření Kraje
Vysočina k převzetí kaple Panny Marie Bolestné nesměřovala k projednání
zastupitelstvem Kraje Vysočina, ale byla adresována přímo panu hejtmanovi. Zdůraznil,
že povinnost starat se o kapli má ze zákona majitel, v tomto případě tedy
Římskokatolická církev. Sdělil, že možnost převzetí kaple do majetku Kraje je celkem
reálná a že někteří zastupitelé by hlasovali pro převzetí. Ovšem není si jistý, zda by to
byla většina a zda by podpora trvala i na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina v únoru
2016. Dále konstatoval, že zájem o převzetí kaple neprojevila jiná „třetí“ osoba a že tedy
není vyloučeno, že v průběhu příštích dvou let Kraj Vysočina kapli převezme.
ZO vzalo na vědomí informace starosty obce, p. Tomáška a p. Hodáče a uložilo
místostarostovi podat žádost o zhodnocení aktuálního stavu krovu a krytiny kaple na
Odbor životního prostředí a památkové péče v Pacově s výzvou, aby se církev o svůj
majetek řádně starala.
Ad 11. Starosta obce podal zprávu o průběhu výsadby ovocných stromů v aleji v Lipí.
Obecní pracovník p. Škrleta nakoupil ovocné stromy (jabloně, hrušně i švestky), kůly,
substrát, ochranu proti okusu, vyhloubil jámy a ještě na podzim provede výsadbu.
Ad 12. Kulturní akce
- Na první adventní neděli 29. 11. 2015 od 17:00 hodin za účasti dětí MŠ Kámen
proběhne slavnostní rozsvícení vánoční lípy.
- V neděli 6. 12. 2015 od 15:00 hodin se v místní restauraci uskuteční Mikulášská
besídka. Pro děti do 15 let budou připraveny kolekce, ovoce a další pohoštění.
- V neděli 27. 12. 2015 se bude konat obecní zájezd do Prahy na muzikál Sněhová
královna. Odjezd bude z parkoviště v 11:00 hodin.
Ad 13. Různé
a) Starosta společně s místostarostou informovali o nedostatku finančních prostředků
v MŠ Kámen. ZO schválilo mimořádný finanční příspěvek mateřské škole Kámen.
b) Starosta obce informoval o průběhu restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého.
Přemístění sochy je povoleno a socha se nyní nachází v ateliéru pana
MgA. Vodáčka, kde probíhá restaurování.
c) Starosta seznámil zastupitele s e-mailem firmy Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s., na případný prodej pozemku č. p. 913/2 v k.ú. Kámen u Pacova
o výměře 123 m2 za cenu 75.000,- Kč s tím, že cena vychází ze zůstatkové účetní
hodnoty, která je 609,- Kč/m2. ZO vzalo zprávu na vědomí, odložilo rozhodnutí
o odkoupení pozemku a uložilo starostovi vyvolat další jednání.
d) Kácení stromů
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e)
f)

Starosta ve své působnosti vydal rozhodnutí o povolení ke kácení těchto dřevin:
 čtyři topoly v aleji u hřiště na pozemku pí Ireny Přibylové
 čtyři jasany na hranici obecního pozemku a pozemku Josefa Daňka ml.
 dva stromy na obecním pozemku - 1 javor u zámečku v Novém Dvoře
a 1 jírovec u kapličky v Nízké Lhotě - tyto stromy jsou ve špatném stavu
a zasahují do fasád budov, kácení zajistí pan Sejk, dřevo bude nabídnuto
zájemcům za cenu 500,- Kč/m3 při svépomoci nebo 1000,- Kč/m3 s asistencí
pana Škrlety
ZO vzalo na vědomí povolení kácení a schválilo výši ceny za prodej dřeva.
Od 16. 11. 2015 bude až do odvolání na obvyklém místě za VOD Kámen přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad.
Obecní pracovník J. Škrleta provede prořezání bříz na Dráchově.

Výběr ze zápisu z mimořádného 14. zasedání dne 19. 11. 2015
Přítomno 5 členů zastupitelstva, omluveni Jan Král, Jaroslava Přibylová
Hosté: Irena Cihlářová, Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Podsklan, Hana Markvartová
Zastupitelstvo Obce Kámen (dále jen ZO) projednalo jediný bod programu:
1. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Zastupitelstvo obce vypracovalo návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet bude vyvěšen na
úřední desce a webových stránkách obce. Pokud k návrhu nebudou podány žádné
námitky a připomínky, bude rozpočet po uplynutí zákonné lhůty schválen na příštím
zasedání ZO.

Výběr ze zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce 17. 12. 2015
Přítomno všech7 členů zastupitelstva obce, host Jaroslav Škrleta
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jan Král, Pavel Podsklan
Ad 3. Kontrola závěrů 13. ZZO:
- Odměny byly vyplaceny.
- POVV 2016 - probíhá příprava, dotace bude zaměřena na výměnu zbývajících oken
a dveří v MŠ Kámen, zastupitel P. Podsklan konstatoval, že zájemci mohou posílat
cenové nabídky s rozpočtem, aby se v průběhu roku 2016 po schválení dotace mohlo
vyhlásit výběrové řízení, žádost o dotaci je třeba podat v průběhu ledna 2016.
- Kaple - místostarosta Josef Dvořák navrhuje odložit podání žádosti o zhodnocení
aktuálního stavu krovu a krytiny kaple na Odbor životního prostředí a památkové
péče v Pacově, až jak se v příštím roce vyvine možnost dotace na opravu krytiny
a krovu opět ve spolupráci s Krajem Vysočina, Ministerstvem kultury
a Římskokatolickou církví.
- J. Přibylová zhodnotila nedávné akce. Rozsvícení vánoční lípy bylo úspěšné,
navzdory špatnému počasí se sešlo poměrně dost lidí, děti z MŠ Kámen zpívaly
koledy, atmosféra byla pohodová. Mikulášská besídka byla také ženami
z kulturního výboru perfektně připravena, jak občerstvení, tak odměny a kolekce pro
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děti. Děti zpytovaly svědomí před čertem a Mikulášem. Jediným zklamáním bylo, že
se zúčastnilo opět méně rodin. J. Přibylová tedy navrhla pro příští rok snížení
věkové hranice na 10 let. Vstupenky na muzikál Sněhová královna si mohou
občané vyzvednout u Jaroslavy Přibylové - čp. 13, bude se vybírat 360,- Kč za
osobu. Autobus je zajištěn, odjezd je naplánován na 27. 12. 2015 v 11:00 hodin
z parkoviště.
- Příspěvek MŠ uhrazen.
- Kácení stromů - o javorové dřevo z Nového Dvora se postará J. Škrleta a bude
použito na otop v obci.
- Starosta obce seznámil zastupitele s úmyslem odkoupit pozemek č. p. 913/2. Cena
75.000,- Kč je pro obec neakceptovatelná, pozemek zůstane i nadále ve vlastnictví
České telekomunikační infrastruktury, a.s.
Ad 4. Starosta obce sdělil, že k návrhu rozpočtu obce na rok 2016, který byl projednán
na mimořádném 14. ZZO dne 19. 11. 2015 a vyvěšen na úřední desce a na webových
stránkách obce dne 21. 11. 2015 a sejmut 10. 12. 2015, nebyly podány žádné
připomínky. ZO vzalo na vědomí zprávu starosty obce a schválilo rozpočet obce na rok
2016.
Ad 5. Starosta obce vydal příkaz starosty k inventarizaci veškerého majetku a závazku
ve smyslu ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Starosta tímto inventarizační
komisi ukládá provést inventarizaci za rok 2015, tj. porovnání skutečných stavů se stavy
účetními, a vyčíslit rozdíly. Rozhodným dnem je 31. 12. 2015. Ukončení inventarizace
31. 12. 2015.
Ad 6. Starosta obce podal zprávu o územním plánu obce Kámen, který nabyl účinnosti
dne 6. 10. 2015. Územní plán je k nahlédnutí na obecním úřadě včetně verze na CD.
Ad 7. Informace o činnosti ZO v posledním období
a) POVV 2015 - oprava asfaltových ploch proběhla řádně a včas, program úspěšně
dokončen, dotace přijata.
b) Socha sv. Jana Nepomuckého - socha se zatím nachází v ateliéru pana
MgA. Vodáčka a její restaurování je již hotové. Přemístění sochy je povoleno,
s odborníky na památkovou péči se bude hledat nejvhodnější místo pro umístění
sochy, aby ji nenarušovaly kořeny a větve stromů. Dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj je připravena k uhrazení.
c) Konzervace mobiliáře v kapli p. M. Bolestné je úspěšně ukončena. Starosta obce
se zastupitelkou Zlatou Vobinuškovou byli přítomni na předání mobiliáře přímo
v kapli za přítomnosti restaurátora MgA. Pavla Charypara, zástupců Kraje Vysočina,
NPÚ Telč, Odboru životního prostředí a památkové péče MěÚ Pacov
a Římskokatolické církve. Starosta konstatoval, že je mobiliář rozmístěn po celé
ploše kaple a tedy není příliš velký prostor pro případný koncert k 700. výročí obce
příští rok. Navrhuje tedy domluvu s církví a poté jiné případné rozmístění mobiliáře.
Spolupráce na opravě krytiny a krovu s Krajem Vysočina, Ministerstvem kultury
a Římskokatolickou církví nejspíše již v příštím roce je reálná.
d) Řešení bioodpadu - dotační program uzavřen. Firma Agrozet České Budějovice,
a.s. pro obec v rámci dotace vyrobila 4 kontejnery a nosič kontejnerů. Starosta
sdělil, že občané si na třídění dobře zvykli, třídí dobře a spolupráce s kompostárnou
pana Pavelce fungovala také spolehlivě.
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e)

Alej k Lipí - J. Škrleta společně s P. Jílkem na podzim vysadili 68 ovocných
stromků (hrušně, jabloně a švestky) a zajistili je kůly a ošetřili nátěrem a obalem
proti okusu zvěří. Odborný dohled měla Ing. M. Paclová, která ke stromkům dodala
potřebný substrát.
f) Akce Most Zlátenka byla úspěšně ukončena, silnice je již několik týdnů plně
průjezdná. V tomto místě se bude napojovat obchvat obce Kámen. Informace
z ŘSD nasvědčují tomu, že se v roce 2016 dokončí administrativní záležitosti okolo
obchvatu obce a v roce 2017 se začne s budováním obchvatu.
Podle dalšího sdělení z ŘSD by se měla v blízké době nedaleká zatáčka ošetřit
svodidly, jelikož v místě dochází k častým dopravním nehodám.
Obec obdržela kladné vyjádření od Policie ČR a nová dopravní zrcadla v obci
budou hotova do konce roku.
Ad 8. ZO projednalo možnost přípravy a zasíťování nových stavebních pozemků pro
výstavbu rodinných domů v horizontu několika příštích let. Zároveň je třeba vyvolat
jednání s panem Vylítem a Klimperovými o nutnosti začít s výstavbou na pozemcích,
aby mohla proběhnout kolaudace do roku 2020 nebo variantu zpětného odkupu pozemků
obcí.
Ad 9. Různé
a) Starosta obce zastupitele informoval o uzavření MŠ v době zimních prázdnin od
23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 včetně.
b) Žádost Farní charity Pacov o poskytnutí finančního daru. ZO schválilo finanční dar
ve výši 2.000,- Kč.
c) Žádost Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim o poskytnutí finančního daru.
Záchranná stanice má působnost mimo jiné na území ORP Pacov. ZO schválilo
finanční dar ve výši 1.000,- Kč.
d) Žádost Centra LADA Pacov (občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním
a kombinovaným postižením) o poskytnutí finančního daru. ZO schválilo finanční
dar ve výši 2.000,- Kč.
e) Roční poplatek za popelnic, stočné a za psa - výše poplatků zůstává stejná:
 popelnice - 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci; 600,- Kč/rekreační objekt
 stočné - 30,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci; 150,- Kč/ rekreační objekt
 poplatek za psa zůstává taktéž nezměněn.
Ad 10. Po projednání všech bodů 15. zasedání ZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
ZO připravilo formální ukončení roku 2015 v místní restauraci společně se zástupci
spolků, firem a s místními občany, kteří významně přispívají k dobrému fungování obce
a podílejí se při přípravě různých obecních akcí.

Jaroslava Přibylová: Milí čtenáři!
Rozsvícení vánoční lípy pod hradem
Bez rozsvícení vánoční lípy bychom si vánoční čas, v naší obci, nedokázali představit.
V letošním roce jsme rozzářili naši lípu na první adventní neděli, která byla 29.listopadu
2015. Počasí bylo proti, ale nenechali jsme si jím zkazit náladu. Děti z MŠ Kámen
přednášely básničky a zpívaly vánoční koledy. S ženami z kulturní komise jsme se vás
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snažili zahřát horkým čajem a svařeným vínem. Setkání bylo velmi vydařené a jsem
přesvědčena o tom, že se nám podařilo naladit na vánoční atmosféru.
Mikulášská a čertovská besídka
Mikuláš s doprovodem čerta nezaháleli ani tento rok a přišli navštívit místní děti do
hospůdky v podhradí. Rok od roku je účast dětí na besídce menší a menší. Z důvodu
malé účasti jsme se rozhodli snížit věkovou hranici z 15 na 10 let a uvažujeme o zrušení
této tradiční besídky spojené s rozdáváním vánočních kolekcí.
Přání do nového roku 2016
Do Nového roku 2016 bychom vám chtěli popřát mnoho zdraví, radosti a pohody.

Aktuality










Žádáme pamětníky o adresy rodáků, chceme je pozvat na příští Den obce Kámen
Firma Swietelsky opravila asfalty v programu POVV 2015
Na letišti se konala celostátní výstava Den zemědělce
Restaurátor MgA. Jan Vodáček odvezl sochu Jana Nepomuckého, vrátí ji opravenou
před příští sezónou
Restaurátor MgA. Pavel Charypar provádí konzervaci (petrifikaci) dřevěného
mobiliáře v kapli Panny Marie Bolestné
Lidé si zvykají využívat kontejnery na bioodpad
Myslivci vylovili rybník v Lipí
Odpověď hejtmana kraje již přišla. O převzetí kaple do vlastnictví kraje se
neuvažuje, ale kraj bude snahy obce všestranně podporovat.
Hráli jsme k narozeninám: Josef Dušek, Kámen 67, Otakar Brychta, Kámen 74,
Božena Dvořáková, Kámen 89

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 22
Aleje – už to slovo samo o sobě je krásné. Aleje. Nemám rád synonymum
stromořadí. Vždyť alej je mnohem víc, než jen řada stromů. Je to cosi, co spojuje záměr
člověka a přírody. Cosi, co vzniklo zároveň pro užitek i pro krásu. Tak proč tento
význam zplošťovat a nazývat jeho výsledek stromořadím?
Aleje, jako mnoho jiných krásných a ušlechtilých vynálezů, jsou připomínkou
baroka. Tenkrát se panstvo snažilo propojit jimi romantický svět parků kolem svých sídel
s mnohem drsnějším prostředím zemědělské krajiny. Aby pro jejich zjemnělé oči nebyl
tento přechod přílišným šokem. Ale taky proto, aby se sedlákům jedoucím na trh
nerozteklo v letním žáru máslo a nepotili se koně. Pozůstatky takto koncipovaných alejí
dnes pomalu ztrácejí význam a mnohde se stávají naopak překážkou zrychlující se
dopravy. Doba je jiná. Rychlost a výkonnost nahradily ušlechtilost. Síla motorů poezii.
Aleje i jejich zbývající fragmenty musí ustupovat stále širším a širším vozovkám.
Přece však zůstávají nebo dokonce vznikají místa, která se i dnes nabízejí
k založení nebo obnově původních alejí. A naštěstí se stále ještě najdou i lidé
s dostatečně poetickou duší, aby toho využili.
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Jsem moc rád, že se taková souhra projevuje i tady na Kámensku. Obecní cesty
začínají provázet výsadby dubů, javorů a dalších stromů. A dokonce i za téměř zcela
zdevastovanou „Třešňovku“, spojující dříve Kámen se zaniklým dvorcem Borkovem, se
již rýsuje náhrada. Po vykácení topolové aleje u křížku nad Nízkou Lhotou tu byly
vysázeny ovocné stromky, což považuji za mnohem vhodnější náhradu.
Teď se zdá, že si protiřečím. Proč by měly být jabloně, hrušně či švestky
pokrokem proti vzrostlým topolům? Abych tento názor trochu obhájil, musím znovu do
historie, i když už ne tak daleko. Totiž v padesátých létech dvacátého století, kdy byl
naším nedostižným vzorem SSSR, byl převzat i tamní systém větrolamů. Ty se zřizovaly
v ukrajinských a ruských stepích proti větrné erozi. A rychle rostoucí, vysoké a málo
rozvětvené topoly k tomu byly nejvhodnější. Tady, na zalesněné Vysočině byl ovšem
význam větrolamů mizivý. Navíc použitý černý topol v našich podmínkách živoří a je
krátkověký. To ostatně bylo znát i na stromech nad Lhotou. Změnou dřevin jsme se tedy,
obrazně řečeno, vymanili z nekritického přejímání neosvědčených cizích vzorů a vrátili
se k rozumu předků. K dobám, kdy si unavený oráč či žnec mohl pro osvěžení utrhnout
v aleji jablko či hrušku. Věřím, že takovou šťavnatou hruškou vezme časem za vděk
i budoucí traktorista nebo kombajnér.

31. 12. 2015 - František Hofman, Lenka Jirků, Jaroslava Přibylová, Miloslav Daněk,
foto Jiří Nováček, Zlata Vobinušková, Lenka Jirků
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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