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Kámenský občasník č. 19
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Rok 2013 je za námi. Na úspěchy (i neúspěchy) vzpomínáme na
dalších stránkách. Na tomto místě bych rád poděkoval všem
zastupitelům, kteří se podle svých možností maximálně zasloužili
o rozvoj obce, paní Ireně Cihlářové za bezchybné vedení účetnictví,
panu Jaroslavu Škrletovi, který má neskutečný záběr a už si bez něj
neumíme představit žádnou práci v obci, a všem občanům, kteří nám
aktivně pomáhali nebo aspoň pasivně stáli při nás. Děkuji vám.
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Výběr ze zápisu z 38. zasedání zastupitelstva obce 14. 11. 2013
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven Miloslav Daněk, host Josef Roubík
Zapisovatel: Jan Tomášek, ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová, Pavel Podsklan
Ad 3. Kontrola závěrů 37. ZZO:
- Zápis z jednání o regulativech výstavby zpracoval ing. Maryška, vše je
připraveno k jednání o změně územního rozhodnutí
- Zateplení budovy OÚ – žádost o dotaci byla podána
- Veřejné osvětlení obce bylo vyměněno firmou Mauer, světla svítí celou noc,
rozsvěcuje se na čidlo
- Zrušení kupní smlouvy na pozemek vyřešeno s paní Monikou Zemanovou,
prodej pozemku se předpokládá za dva roky, až skončí zástavní právo na
pozemek, zatím uzavřena smlouva o budoucí smlouvě
- Výsadba keřů u parkoviště byla provedena ve spolupráci s paní ing. Paclovou,
ke keřům budou ještě umístěny 2 lavičky a odpadní koš
- Volby do poslanecké sněmovny v Kámeně proběhly bez problémů
- Koberec do tělocvičny v MŠ Kámen byl zakoupen a položen
Ad 4. Rozpočtové změny za měsíc říjen 2013schváleny
Ad 5. ZO vzalo na vědomí a odložilo nabídku firmy Mauer na osvětlení Nízké Lhoty a
Nového Dvora a doporučilo Jednotě COOP řešit osvětlení vchodu do obchodu instalací
světla z objektu prodejny.
Ad 6. Starosta informoval ZO o odpovědi policie na dopis, ve kterém upozornil na
neutěšenou dopravní situaci v obc, a dále o osobním jednání s npor. Bc. Sůvou
z Dopravního inspektorátu v Pelhřimově. Ten informoval starostu o výsledku 6 kontrol
rychlosti vozidel projíždějících obcí, které provedla policie v září 2013.
Ad 7. Starosta informoval ZO o smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Kámen
- posilový zdroj vody pro obec – hydrogeologický průzkum“ v místní části Nový Dvůr.
Realizaci projektu provedla firma Altec International.
Ad 8. Starosta podal informaci o zhotovení elektronické prezentace slavnosti Dne obce
Kámen na DVD panem ing. Petrem Urbánkem.
Ad 9. Starosta seznámil ZO s děkovným dopisem ředitelky MŠ Kámen a s jejím návrhem
odměn pracovnicím MŠ Kámen, ZO odměny schválilo
Ad 10. Starosta předložil návrh peněžitých darů zastupitelům obce a členkám kulturního
výboru obce za mimořádnou práci pro obec, ZO návrh schválilo
Ad 11. Různé:
a) Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce
b) Starosta informoval o zhotovení návrhu územního plánu 2013 Ing. Maryškou.
c) Starosta seznámil ZO s dopisem předsedy Jednoty COOP Kamenice n. L., který
oznámil nepříznivé hospodářské výsledky prodejny v Kámeně k měsíci září 2013
a nepřímo vybídl obec, aby uhradila spotřebu el. Energie a tak pomohla
zachovat prodejnu v obci. ZO vzalo na vědomí dopis předsedy Jednoty a uložilo
starostovi odpovědět na dopis s tím, že nelze finančně dotovat cizí organizaci.
d) Starosta informoval o dopisu z Krajského úřadu Kraje Vysočina – věc: Smlouva
o zřízení věcného břemene v souvislosti s možnou výstavbou čistírny odpadních
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vod v Kámeně. ZO vzalo dopis na vědomí a uložilo starostovi odpovědět v tom
smyslu, že ZO neplánuje v dohledné době zahájení výstavby ČOV v obci Kámen.
e) Starosta obce informoval o dopisu firmy Elektrotrans a. s., která zajišťuje pro
investora ČEPS projektovou přípravu výstavby nadzemního dálkového vedení
elektrického proudu 400 kV. Byla provedena (v souladu s požadavkem obce)
změna stožárových míst v rozsahu přiložených tabulek. ZO uložilo starostovi
odpovědět na dopis, že ZO nemá k předložené změně stožárových míst námitky.
f) Starosta obce informoval o dopisu ředitelky krajského ŘSD ing. Tesařové –
žádost o vyjádření „Souhlasu se zápisem geometrického plánu“ v souvislosti
s výstavbou silničního obchvatu obce Kámen. ZO vzalo na vědomí dopis
ředitelky krajského ŘSD ing. Tesařové a schválilo souhlas starosty se zápisem
geometrického plánu do katastru nemovitostí.
g) Zástupce starosty Josef Dvořák podal členům zastupitelstva informaci
o vyhotovení nového Spisového a skartačního řádu obecního úřadu Kámen
v souladu s pokyny Státního okresního archivu v Pelhřimově.
h) Starosta informoval o ukončení smlouvy o pronájmu s p. Josefem Roubíkem na
garážování techniky obce v souvislosti s dokončením přístřešku (garáže)
u hasičské zbrojnice, a to do konce listopadu 2013.
i) Starosta obce přečetl dopis paní Železné v zastoupení spoluvlastníků 4 pozemků
v k. ú. Kámen u Pacova – odpověď na nabídku Obce Kámen k odkoupení těchto
pozemků obcí. ZO uložilo starostovi obce odpovědět na dopis pí Železné v tom
smyslu, že ZO nadále nereflektuje na nabídku odprodeje dotyčných pozemků
podle návrhu pí Železné.
j) Starosta obce podal informaci o výměně dodavatele zákonů ČR v elektronické
podobě firmy Arnet on line a. s. za dodavatele systému EPIS firmy Grand s. r. o.

Výběr ze zápisu z 39. zasedání zastupitelstva obce 12. 12. 2013
Přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce, hosté 0
Zapisovatel: Jan Tomášek, ověřovatelé zápisu: Miloslav Daněk, Jaroslava Přibylová
Ad 3. Kontrola závěrů 38. ZZO:
- K bodu 7.: problém s únikem vody v m. č. Nový Dvůr byl zdárně vyřešen. Havárii na
vodovodu u Amilonu odstranil VODAK, náklady zaplatil majitel továrny. Voda
v novém vrtu je velmi kvalitní, bude nutno vyřešit propojení vrtu a studní a pak bude
následovat legalizace vodního zdroje v souladu s platnými zákony
- K bodu 8.: byla zhotovena DVD z akce Den obce Kámen a CD s nahrávkou
kámenských kronik. Ing. Urbánek dostal odměnu podle dohody o vykonané práci.
- K bodu 11.: inventarizace majetku obce probíhá; ÚP obce je k dispozici na CD,
zastupitelé byli vyzváni ještě k připomínkování, náklady na zhotovení ÚP hradí Kraj
Vysočina ze 75%; byl zaslán dopis Jednotě COOP, dopis-stanovisko k čistírně OV,
dopis-odpověď paní Železné; nájemní smlouva s p. Roubíkem z Kámena byla
ukončena, technika obce je umístěna pod novým přístřeškem u hasičárny.
Ad 4. Účetní obce I. Cihlářová předložila a ZO schválilo rozpočtové změny
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Ad 5. Předseda kontrolního výboru J. Tomášek předložil zprávu o činnosti kontrolního
výboru ZO za rok 2013. Bylo vyhotoveno celkem 9 zpráv KV, z toho jedna zpráva
o kontrole v MŠ Kámen, 3 kontroly záměrů k pronájmu parkoviště a prodeji pozemků
a 5 zpráv o kontrole rozpočtových změn. Nebyly shledány závažné nedostatky.
Ad 6. Starosta obce podal zprávu o vyúčtování cen elektrické energie firmou E-ON za
období 30. 10. 2012 až 29. 10. 2013. Obec má celkem 6 odběrných míst (6 elektroměrů),
na každé odběrné místo je samostatná smlouva. Byla vyúčtována zatím spotřeba
v 5 odběrných místech s tím, že obec má přeplatek 10 000,-Kč.
Ad 7. Starosta podal informaci o přípravě POVV (Program obnovy venkova Vysočiny)
na rok 2014. Dotace od kraje na akce se pohybuje v rozmezí 40 až 60%. Na rok 2014
byla navržena akce „nové ústřední topení v MŠ Kámen“. Projekt zpracuje ing. Zadražil,
žádost o dotaci na Krajský úřad má být zaslána do konce ledna 2014.
Ad 8. Starosta podal informaci o nabídce ing. Pavelce z Obrataně, který chce vybudovat
kompostárnu, mohly by ji využívat sousední obce ke kompostování travní hmoty.
Ing. Pavelec zároveň žádá o poskytnutí informace, jaká je plocha zeleně v katastru obce.
Ad 9. Starosta obce podal informaci o projektu zateplení budovy OÚ a obecní knihovny.
Žádost o dotaci akce v rámci dotačního programu Zelená úsporám byla vypracována
firmou AXIOM engineering.
Ad 10. Starosta obce požádal ZO o stanovisko k možnému zrušení termínovaného účtu
u Komerční banky vzhledem k tomu, že úroky z vkladu jsou tak nízké, že se nevyplatí. ZO
schválilo zrušení termínovaného vkladu u KB a převedení peněz na běžný účet u KB.
Ad 11. Různé:
- Starosta obce informoval zastupitele, že člen ZO Jan Tomášek obdržel
rozhodnutím zastupitelstva města Pelhřimova Cenu města Pelhřimova za rok
2013, jako první porevoluční starosta se zasloužil o rozvoj Pelhřimova.
- Starosta obce předložil členům ZO petici Sdružení místních samospráv za
zachování malých poštovních úřadů na venkově. Petici podepsali všichni
zastupitelé obce Kámen.
- Informace ze zasedání PSV: za vodoměr se bude platit poplatek 10,-Kč; mění se
směrná čísla roční spotřeby dle nové legislativy.
- Starosta obce předložil žádost ředitelky MŠ Kámen o schválení: 1. odměna
ředitelce (s informací o odměnách zaměstnanců), 2.uzavření MŠ od 23.12. 2013
do 3. 1. 2014 z provozních důvodů, 3. žádost o příspěvek na provoz MŠ
ZO schválilo odměnu ředitelce MŠ Kámen a uzavření MŠ od 23. 12. 2013 do
3. 1. 2014. ZO schválilo příspěvek na provoz MŠ po úpravě.
Ad 12. Po projednání jednotlivých bodů programu pokračovalo zasedání ZO neformální
diskusí a hodnocením činnosti ZO Kámen v roce 2013.

Josef Dvořák – Hokej Kámen
Většinou v našem občasníku píši o věcech týkajících se přímo obce nebo
obecního úřadu. Dnes se chci zmínit o něčem jiném. Jsou to naši úspěšní hokejisté,
hrající pod hlavičkou VOD Kámen I. divizi podnikové ligy v Pelhřimově. Ačkoliv bojují
převážně proti sokům, kteří hrají hokej závodně od dětství, přesto v letošní, ale i v té
minulé sezóně většinu svých soupeřů porazili a porážejí a drží se v horní polovině
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tabulky. Zvláště vítězství 7:3 nad mužstvem několikanásobných vítězů podnikové ligy
Gold Service, s hráči kteří prošli A týmem Pelhřimova či dorosteneckou ligou je
obdivuhodné. Proto jsme velmi rádi, že takové úspěšné sportovce v naší obci máme.
Ještěže se stále najdou tahouni jako Jarošové, Marešové, Dvořáci, Vlachové a další,
kteří jsou schopni i nadále tento krásný sport v naší malé obci provozovat. Všem patří
velký dík.
Závěrem chci popřát všem našim občanům vše nejlepší v Novém roce, hodně
zdraví, štěstí a lásky a našim hokejistům co nejlepší výsledky, ale hlavně radost ze hry.

TABULKA DIVIZE 1 - PLLH PE 2013/2014 - PO 3.KOLE
POŘADÍ

DRUŽSTVO

ZÁPASY VÝHRY REMÍZY PROHRY

SKÓRE

BODY

1

HORNÍ VES

6

5

1

0

44 - 16

11

2

PELMONT

6

4

2

0

40 - 19

10

3

GOLDSERVIS

6

3

1

2

38 - 28

7

4

KÁMEN

6

3

1

2

27 - 25

7

5

HC PANTEŘI

6

2

0

4

26 - 30

4

6

BAR U DUBŮ

6

1

2

3

23 - 39

4

7

SLUŽÁTKY

6

2

0

4

29 - 53

4

8

HC ČERNOV

6

0

1

5

15 - 32

1

František Hofman - Ohlédnutí za rokem 2013
Jaký byl dobíhající rok? Na to, jak rychle utekl, se toho událo dost. Zkusme si srovnat
nejdůležitější události.








Čapí hnízdo zachráněno (zdalipak se čápi na jaře vrátí?)
odpočinková zóna je skoro hotová – vyčištěná, osetá travou, vysázené keříky a
stromky, křížek opraven, pracuje se na mobiliáři
Nové stromky a keříky jsou také u fotbalového hřiště
Staré lípy na návsi pod hradem prořezány, 2 pokáceny
V budově obecního úřadu (pošta, knihovna, 2 obecní byty) je instalováno nové
ústřední topení s moderním kotlem na tuhá paliva. Po půlce zimy jsou zkušenosti
velmi dobré.
kaplička v Nízké Lhotě opravená
nový znak a prapor obce, vstupní tabule, na úřadě trvale vlaje obecní vlajka
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V mateřské škole konkurs, nová ředitelka - a nová vodoinstalace a nová tělocvična
vykoupený pozemek Černý mlýn
přistavěná garáž k hasičské zbrojnici
vysázené keříky okolo parkoviště
Změnilo se veřejné osvětlení obce. Vyměnili jsme většinu svítidel za úspornější a
upravili způsob nastavení. Světla se rozsvěcují automaticky se setměním a svítí
celou noc, ne jen když jdou ženy do kravína. Prý svítí „jak za dušičky“ (a to je
pravda, noviny při nich nepřečtete), ale na cestu z hospody to stačí. A úspora je už
patrná. Ještě zbývá domyslet osvětlení místních částí, ale to nespěchá.
V adventním čase se rozsvěcuje vánoční výzdoba na soukromých domech a bytech,
září obecní úřad, ale hlavně - obec má také svůj vánoční strom. Je to ta krásná lípa
na návsi, která roste z kmene rozpadlé lípy u sochy sv. Jana Nepomuckého. Při
rozsvícení se sešlo mnoho lidí, děti ze školky zazpívaly koledy, k zahřátí přispěl
svařák, k chuti přišly zákusky.
O pitné vodě: Kámen je součástí svazku PSV Kámen-Eš-Věžná-Brná, který v těchto
obcích s vodou hospodaří. V Nízké Lhotě obyvatelé čerpají vodu z vlastních studní
a o obecní vodovod zatím nestojí. Nový Dvůr užívá vodu ze 4 studní, které jsou asi
800 m daleko v lese nad vsí a snad je kdysi vybudovaly Škrobárny. Tato voda není
nejkvalitnější. Studně jsou na obecním pozemku, a tak jsme poblíž vybudovali
posilový zdroj vody vrtem do hloubky 80 m. Této vody je dost a má vynikající
kvalitu, potvrdily to předepsané 28-denní zkoušky. Teď zbývá vodu z vrtu propojit
do stávajících studní, přihlásit nový vodovod a instalovat vodoměry.
Projektová dokumentace k obchvatu je připravená, a kdy (jestli vůbec) se začne
obchvat stavět nezáleží na nás.
Stejné je to s rekonstrukcí kaple. Vyjdou-li norské fondy, kromě opravené kaple
vyroste u hradu na místě dávného pivovaru víceúčelový domek jako informační
centrum
Někdy v budoucnu bychom ještě rádi viděli opravený zámeček v Novém Dvoře, ale
tady jsou možnosti obce velmi omezené.
Mým snem je trvalé osvětlení hradu. Tomu musí předcházet jednání s majitelem
(Kraj Vysočina) a správcem ( Muzeum Vysočiny Pelhřimov), úspěch zatím nejistý.
Po zralé úvaze jsme na neurčito odložili stavbu čistírny odpadních vod, i když
některé z příštích zastupitelstev se k ní bude muset vrátit.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 10
Když jsem tu před časem začínal psát o přírodních zajímavostech z našeho okolí, zmínil
jsem se, že přímo na Kámensku nepotkáme ani jediný zvláště chráněný rostlinný druh.
Pokud je mi známo, platí toto prohlášení stále. Ovšem příroda občas člověku uchystá
nečekaná překvapení.
Sotva můj článek s uvedeným tvrzením vyšel tiskem, našel jsem na kraji lesa
u rybníčka v Zouvakří slušně prosperující populaci hruštiček menších Pyrola minor .
Tato rostlinka sice nepatří mezi ty, které chrání zákon, ale přesto figuruje v Červené
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knize, kam se zapisují mizející druhy. Je zde vedena jako ohrožený taxon - C3
a rozhodně si zaslouží zmínku v našem občasníku.
Hruštička menší je jedním ze čtyř druhů hruštiček rostoucích u nás. Je z nich
všech skutečně nejsubtilnější a také nejméně vzácná. Roste na sušších místech, na
hlinitých, slabě kyselých půdách. Přes své jméno nemá nic společného se stromem
hrušní, ačkoli se podobně nazývá i v latině (Pyrus– hrušeň, Pyrola – hruštička). Ve
skutečnosti je to jen deset až patnáct centimetrů vysoká bylina, jejíž bílé kvítky v řídkém
hroznu, se podobají spíš kvítkům konvalinek. Hrušeň snad trochu připomínají jen vejčité
kožovité listy, tvořící přízemní růžici. Tyto listy obsahují gaultheirovou silici, která
rostlině dodává charakteristickou vůni. Na zimu nezatahují ani nezasýchají, jsou
stálezelené. Rostlina kvete v červnu a červenci a je opylována brouky a mouchami, ale
dokáže být i samosprašná.
Tolik strohá botanická fakta. Já bych sám za sebe ještě rád dodal, že ačkoliv se
jedná o skutečně drobnou rostlinku, svěží barva jejích listů a něžná krása květů ji činí
opravdu výrazným prvkem jinak dost fádního stanoviště.

Jan Tomášek - Unikáty ve sbírce hradu Kámen
Do kamene vytesaný znak ve vstupní hale hradu Kámen je očividně španělského původu.
U aliančních znaků je vytesán španělský nápis „Muorte qui pasarla la fuonte“ – Smrt
tomu, kdo překročí pramen. V pravém poli znaku se vyskytuje znak Kastilie.
Erbovní kámen byl, dle mínění někdejšího muzejního kurátora Dr. Jana Frieda, přivezen
do Pelhřimova z Pacova, druhý kamenný znak – Myslíka z Hyršova, se nacházel
v parčíku před pacovským zámkem. Kámen nechal přivézt do Pelhřimova pacovský
rodák – hostinský Martinec, který měl v Pelhřimově na náměstí hotel „U Martinců“
(dnes je zde hotel Slávie). Hotel pak koupil sládek Rosol, ale později, v roce 1912, byl
zbourán a na jeho místě vystaven nový hotel Slávie. Po demolici staré budovy hotelu
nechal kámen do muzea přivézt Dr. Jan Fried. Je domněnka, že kamenný erb se kdysi
dostal do Čech s řádem bosých karmelitánů, který vlastnil pacovské panství až do
josefinských reforem. Snad byl pak zazděn do východního křídla pacovského zámku, to
však bylo v roce 1884 zbořeno. Při budování nové expozice byl tento artefakt převezen
na hrad Kámen.
Spolu s kamenným erbem je ve vstupní hale hradu umístěno gotické skruží z okna
zámecké kaple v Proseči-Obořiště. Soukupův Soupis památek uvádí na s. 233 (Proseč
u Pelhřimova – rozumí se zámek Proseč-Obořiště): „Na dvoře v pivovaře leží skruží
z gotické kaple tvrzní. Jest to trojlist v kruhu a dvojnosy. Vše čistě v žule tesané, opodál
leží ostění dveří, pozdně gotické profilace s pravoúhlým nadpražím a zdobené kolem
minuskulou gotickou, dnes nečitelnou.“
U textu Soukupova soupisu je ručně psaná poznámka Dr. Jana Frieda: Dopraveno do
Pelhřimova a vylož. pod ambity. Převezeno 22. VII. 1948 před mus. budovu. Také tento
pozoruhodný artefakt byl převezen na hrad, aby doplnil historickou expozici.
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[Zadejte text.]

Zastupitelstvo obce přeje občanům
po klidném prožití vánočních svátků
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2014

31. 12. 2013 -

František Hofman, Josef Dvořák, Miloslav Daněk, Jan Tomášek
foto František Hofman, Zlata Vobinušková
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