[Zadejte text.]

5 / 2017

Kámenský občasník č. 41
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Z fotografie se na nás usmívá volební komise, asi proto, že
výsledky ještě nejsou sečteny. Další fotky tentokrát nejsou ze Dne
obce. Ten se opět vydařil, ale my jsme se zaměřili na dokumentaci
práce. Tenisový kurt opravila firma Sibera, prasklou vodu Vodak
Humpolec, ale ostatní opravy a údržbu zastala vlastní pílí
a vynalézavostí dvojice Škrleta-Podsklan. Víte, co je zajímavé?
Čím víc práce je uděláno, tím víc se vynoří nové. A ještě je tu
podzim na hradě, ale jedna fotka je jiná. Květnatec Archerův by
na černobílých stránkách neupoutal.
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Jak jsme volili do poslanecké sněmovny
K volbám přišlo 133 z 219 zapsaných voličů, tj. 60,7 %
Pořadí
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Výběr ze zápisu z 35. zasedání zastupitelstva obce 7. 9. 2017
Přítomno všech 7 zastupitelů, host Blanka Čárová
Ad 3. Kontrola závěrů 34. ZZO:
- Výměna osvětlení v MŠ je téměř hotova, bude dodáno světlo do šatny.
- Elektromobilita - sloupek na napájení elektromobilů a elektrokol funguje, ale zatím je
minimální využití, dosavadní spotřeba činí 158 kWh, což je cca 800 Kč.
ZO odložilo uzavření smlouvy o nabíjení na konec roku.
- Znečištění odpadními vodami v obci není značné, tudíž problematika budování ČOV
se z důvodu vysokých investičních a budoucích provozních nákladů odkládá
na neurčito.
- Pronájem části pozemku č. 910/4 v k.ú. Kámen u Pacova byl schválen, smlouva
s nájemníkem je uzavřena v ceně 1200 Kč za rok na dobu 5 let - na první rok je
nájemné uhrazeno. Nový nájemník rovněž obci zaplatil 1500 Kč za škrabanku,
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-
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obrubníky a práci J. Škrlety a P. Podsklana. Na pozemku je postavena plechová
garáž.
Prodej jiné části pozemku č. 910/4 byl schválen. Na žadateli jsou další kroky,
tj. nechat pozemek zaměřit a podat žádost o zápis do KN včetně poplatku 1000 Kč.
Výsadba keřů a další zeleně bude uskutečněna v dalším vegetačním období. V Nízké
Lhotě o zeleň a obecní prostranství velmi dobře pečuje několik dobrovolníků. ZO
vzalo na vědomí plán výsadby, který si nechali dobrovolníci navrhnout s tím, že
množství navržených druhů rostlin je nadbytečné. Výsadba v Nízké Lhotě bude tedy
realizována střídměji, bude založen trávník a keříky a plazivými rostlinami se osadí
především mez, ze stromů bude vysazena lípa. Pozemek v okolí kaple Panny Marie
Bolestné v Kámeně se zatravní a vysadí se 4 duby.
Pracovní neschopnost obecního zaměstnance J. Škrlety byla již ukončena. Zastupitel
Pavel Podsklan jej v době pracovní neschopnosti zastal velmi dobře, udělal mnoho
užitečné práce. Práce je ve vegetační sezóně však stále více, pletí růží a dalších
záhonů obstarávala paní Eva Šustrová, která práci ze zdravotních důvodů ukončila.
O záhony se nyní stará paní Milena Hladíková.
Terénní měření pozemků v intravilánu obce v rámci KoPÚ stále probíhá.
Stavba přístřešku pro stavební materiál na ohlášení na pozemku č. 218/20
v k.ú. Kámen u Pacova byla schválena.
Zvýšení školného v MŠ Kámen bylo uskutečněno.
Posilový zdroj vody v Nízké Lhotě - v dohledné době bude vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele a poté uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 % ze SFŽP.

Ad 4. Předsedkyně kontrolního výboru Zlata Vobinušková předložila rozpočtové změny,
ty byly schváleny.
Ad 5. Místostarosta obce J. Dvořák konstatoval, že tradiční akce Den obce Kámen se
navzdory chladnějšímu počasí opět vydařila, účast byla pěkná, přišlo cca 260 občanů
a hostů. Starosta i místostarosta obce pochválili všechny občany a spolky, které se na
úspěšné organizaci podíleli. ZO velice děkuje všem sponzorům za sponzorské dary. Akce
byla hodnocena všemi zastupiteli velmi dobře. Ohlasy od občanů byly rovněž kladné,
panovala dobrá nálada, program se líbil, obzvlášť ohňostroj. Finanční zhodnocení bude
známo do konce září.
Ad 6. Zastupitel Pavel Podsklan podal zprávu o rekonstrukci tenisového kurtu v rámci
POVV 2017. Práce byly zahájeny koncem srpna a probíhají v desetidenních turnusech.
Zatím jsou hotovy obrubníky a pokládá se podkladový materiál. Dílo provádí firma
SIBERA SYSTEM, s.r.o.
Ad 7. Starosta přednesl žádost předsedy představenstva SBD Pelhřimov Ing. Matiáška
o koupi části pozemku pod bytovkou čp. 92, která je zatím v majetku obce.
ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením k této žádosti.
Ad 8. Starosta obce podal informaci o dodatku ke smlouvě s Vodafone Czech Republic
ZO schválilo prodloužení smlouvy s Vodafone Czech Republic, a. s. na dobu 2 let.
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Ad 9. Starosta obce informoval o řešení správního řízení ke kontrole výkonu samostatné
působnosti obce Kámen učiněné pracovníky Ministerstva vnitra dne 20. 4. 2016.
Ad 10. Starosta obce informoval o dotačním programu MZe na opravu tří křížků
v k.ú. Nízká Lhota. Žádost byla zaregistrována a nyní je třeba vypsat zjednodušené
výběrové řízení.
Ad 12. Různé
a) Volby do Poslanecké sněmovny ČR se uskuteční 20. a 21. října. Zapisovatelkou
volební komise bude Ing. Hana Nováková – Škrletová
b) Změna využití domu čp. 10 – ZO nemá výhrady
c) Souhlas se žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.
Žadatelem je Kraj Vysočina, ZO souhlasí s dělením nebo se scelováním pozemků
dle přiloženého geometrického plánu, kterým byly zaměřeny skutečné hranice
hradu Kámen pro následné majetkoprávní vypořádání mezi obcí Kámen
a Krajem Vysočina.
d) Obchvat obce
Projektová dokumentace byla po připomínkovém řízení schválena, na podzim se
budou kácet dřeviny a na jaře se začne se stavebními pracemi.
ZO informaci vzalo na vědomí.
e) Informace o kapli
Komunikace mezi Římskokatolickou církví a Krajem Vysočina je na mrtvém
bodě. Biskupství ČB na výzvy Kraje nereaguje.

Výběr ze zápisu z 36. zasedání zastupitelstva obce 12. 10. 2017
Přítomno 6 členů ZO, omluvena Ing. Zlata Vobinušková. Host: Josef Roubík
Ad 3. Kontrola závěrů 35. ZZO:
- hodnocení dne obce Kámen: zastupitelé se shodli, že tato akce byla velmi pěkná
a setkala se s kladným ohlasem občanů obce
- dodatek ke smlouvě s firmou Vodafone byl odeslán
- správní řízení: starosta odeslal vyjádření o opatřeních na příslušný úřad.
- výměna pozemků mezi Krajem Vysočina a obcí Kámen uskutečněna
- informace ke kapli byly aktualizovány a jednání se dále posunula, zřejmě se bude
projednávat ke konci roku
Ad 4. ZO schválilo rozpočtové změny
Ad 5. Zastupitelka Hana Markvartová jako předsedkyně volební komise informovala
o volbách do poslanecké sněmovny, všechny přípravy a úkoly probíhají v určeném
harmonogramu. Také se připravují volby prezidentské, které proběhnou v lednovém
termínu a zastupitelstvo se rozhodlo, že navrhne do volební komise stejné osazenstvo jako
při volbě do poslanecké sněmovny.
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Ad 6. Starosta obce informoval ZO o změnách ve vyhlášce o místním poplatku za provoz
odstraňování komunálních odpadů. Upravená vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce
a poté může být schválena ZO.
Ad 7. Starosta obce informoval o zjednodušeném výběrovém řízení na opravu křížů
v k.ú .Nízká Lhota. Komise posoudila nabídky tří zúčastněných restaurátorů a vybrala
MgA. Jana Vodáčka, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo.
Ad 8. Zastupitel Pavel Podsklan informoval o rekonstrukci tenisového kurtu v rámci
POVV 2017. Stavba byla dokončena a převzata bez závad a kurt může začít fungovat pro
širokou veřejnost.
Ad 9. Místostarosta obce informoval ZO o možnosti stavby bytového domu pro sociální
bydlení na pozemku stávající budovy Toska. Probíhá příprava na podání žádosti o dotaci
ve spolupráci s Regionální poradenskou agenturou se sídlem v Brně. ZO pověřilo starostu
podepsat s RPA příkazní smlouvu.
Ad 10. Místostarosta obce seznámil zastupitele se zněním strategického plánu pro obec
Kámen na roky 2016-2020, ZO strategický plán schválilo.
Ad 11. Starosta obce informoval ZO o zájmu motorkářského klubu zastoupeného panem
Tomášem Vokurkou o využívání části stávajícího objektu Toska pro klubové účely.
S klubem bude sepsána nájemní smlouvu na jeden kalendářní rok, dále může být
prodloužena. ZO schvaluje pronájem části objektu Toska klubu motorkářů zastoupeným
p. Tomášem Vokurkou a p. Petrem Černíkem a pověřuje starostu obce uzavřením nájemní
smlouvy na jeden rok.
Ad 12. Starosta obce informoval ZO o žádosti ŘSD o povolení kácení stromů kvůli stavbě
obchvatu obce Kámen. Pokácené stromy se budou svážet na skládku obce a zde se roztřídí
buď na prodej pro průmyslové využití nebo prodej občanům.
ZO schválilo povolení pokácení dřevin pro potřeby stavby obchvatu obce Kámen.
Ad 13. Starosta obce informoval ZO o nákupu stromů, které budou vysazeny do bývalé
školní zahrady pod kaplí, která byla v letošním roce rekultivována. Jeden strom se bude
sázet na návsi v Nízké Lhotě.
Ad 14. Dohody o vykonané práci - ZO uložilo starostovi obce, aby vytvořil dohody
o provedení práce pro zastupitele obce za vykonanou práci mimo rámec jejich povinností.
Ad 15. Různé:
a) ZO uložilo starostovi obce uzavřít kupní smlouvu s SBD k části pozemku pod bytovkou
čp. 92.
b) Místostarosta obce informoval ZO o schválení žádosti o dotaci na vrt na pitnou vodu
v Nízké Lhotě. V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.
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c) Starosta obce informoval ZO o nabídce Mgr. Libora Drahoňovského na cestovatelskou
besedu Toulky světem spojenou s promítáním a seznámením s historií a kulturními
reáliemi života obyvatelstva Ruska a Předního a Středního východu. ZO uložilo starostovi
sjednat s cestovatelem besedu na začátek příštího roku.
d) Místostarosta obce informoval ZO o nutnosti určit pověřence pro ochranu osobních
údajů ve veřejném sektoru, nejlepší možností je veřejnoprávní smlouva s městským
úřadem Pacov.
ZO uložilo starostovi uzavřít s MěÚ Pacov veřejnoprávní smlouvu o vykonávání funkce
pověřence obce Kámen pro ochranu osobních údajů.

Aktuality
- Tak volby máme za sebou. Bůh nás chraň, jestli podobně dopadnou i ty příští,
lednové!

-

Pavel Podsklan a Jaroslav Škrleta vytvořili dobrý tandem. Z jejich výkonů vyjímám:
oprava pískoviště, oprava septiku a vybudování nové kanalizace pod MŠ, oprava
studně pod hradem, přeměna fotbalové kabiny na skladiště, atd. atd.

-

Tomáš Vokurka a skupina motorkářů si pronajali část Tosky na klubovnu na jeden
rok, k tomu celý objekt Tosky opravili a vymalovali.

-

Obec začala připravovat žádost o dotaci na stavbu budovy pro sociální bydlení na
místě Tosky v příštím roce.

-

Předběžně byla domluvena beseda s cestovatelem na začátek příštího roku.

-

Občas se chlubíme, jak se ukázkově staráme o odpady a jak jsme za to chváleni
z vyšších míst. Není to ale taková sláva. Mnozí občané možná z nevědomosti ale
spíše z lenosti nebo ze zlého úmyslu házejí do vysokého kontejneru na
velkoobjemový odpad věci, které tam nepatří (plasty, kovy aj.) a do bioodpadu silné
větve, které se nedají zpracovat a patří na hromadu na čarodějnice.

Na začátku příštího roku také přednese slíbenou přednášku o první pomoci paní
Mgr. Hana Dlouhá.

Jaroslava Přibylová – Milí čtenáři!
„Zájezd do Velkých Bílovic“
Pomalu se nám přibližuje konec roku. Nicméně nás čeká 4. 11. 2017 zájezd do vinného
sklípku ve Velkých Bílovicích, kde máme zajištěno ubytování v penziónu. Součástí
našeho výletu je připravena i degustace vín a poslech „cimbálovky“. Věříme, že si tento
víkend dostatečně užijeme.

„Vánoční čas“
V prosinci budeme pořádat tradičně mikulášskou besídku i rozsvícení vánoční lípy.
S největší pravděpodobností se tyto „sešlosti“ minou termínem. Vše je ještě předčasné
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a přesný termín vám sdělíme včas. Na mikulášskou besídku pozveme Mikuláše i čerta,
kteří budou hodné děti obdarovávat nadílkou.

„Den obce Kámen“
Chtěla bych se ještě vrátit zpátky ke Dni obce Kámen. Děkujeme všem, kteří se nějakým
způsobem podíleli na tomto Dni naší obce. Rok od roku se zdokonalujeme a myslím, že
naše snaha je znatelná. Jedinou výtkou pro tento rok bylo počasí, ale i přesto jsme se
zahřáli dobrým pitím i tancem. Program byl bohatý a využití měly i děti.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 32
Už po tisíciletí se u nás zabydlují zvířata i rostliny, které sem byly nějak
zavlečeny člověkem. Domácí myš prý se sem dostala už s dávnými kupeckými
karavanami, javor tatarský k nám přinesli středověcí nájezdníci, kteří jeho semeny krmili
koně a podobně. V poslední době se mezinárodní obchod značně rozšířil, a tak k nám
pronikají i druhy z hodně vzdálených zemí. Potkáme tu pavouka křižáka pruhovaného,
původem z afrických tropů, střevličku východní pocházející z Číny nebo slunéčko
východní, což je kříženec druhů z Ameriky a Beneluxu. Z rostlin pak třeba japonskou
křídlatku nebo netýkavku žlaznatou z Himalájí.
Já tak letos v okolí poprvé narazil na takového hosta z druhé poloviny planety.
Clathrus archeri, česky květnatec Archerův. Houbu, která k nám přicestovala z Austrálie
či Nového Zélandu. Už jsem ji v naší přírodě viděl, ale zatím nejblíž u Lukavce. Teď už je
i tady.
Květnatec je krásná a v naší přírodě hodně neobvyklá houba. Má několik
červených, dolů ohnutých ramen a vlastně se houbě vůbec nepodobá. Spíš připomíná
mořskou hvězdici až na to, že jí najdete někde v trávě na okraji lesa, kde je stín a vlhko.
Byla by ozdobou každé zahrady, jenomže nezapře svou příbuznost s hadovkou smrdutou
a silně nepříjemně páchne. Dělá to proto, aby přilákala hmyz, který pak roznáší její
výtrusy dál.
Stejně jako jmenovaná hadovka, je proto i květnatec jedlý pouze dokud jeho
plodnice tvoří uzavřené vajíčko. Ani pak se ovšem nejedná o nějak příliš chutnou houbu.
Sám jsem to nevyzkoušel, ale v literatuře se to tvrdí.
Pokud vím, byly výtrusy květnatce Archerova do Evropy zavlečeny během první
světové války. Patrně jí trvalo dost dlouho, než uvykla zdejšímu chladnějšímu počasí,
a tak v Čechách byla poprvé zaznamenána v roce 1963. Původně se tu vyskytovala hlavně
v teplejších oblastech. S postupným oteplováním, ke kterému v posledních desetiletích,
přes námitky profesora Klause, skutečně dochází, začala osídlovat i střední polohy. Letos
tedy dorazila už i sem k nám. Možná, že už tu byla i o něco dřív, ale já ji našel až teď.
Takže hypotetický seznam druhů Kámenska můžeme doplnit o jednu houbu od
protinožců. Je to skutečně fascinuující pocit, když si uvědomíme, z jaké dálky se k nám
dostala.
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Sdělení obce Kámen
Obec Kámen se v roce 2017 stala úspěšným žadatelem o dotaci na akce:
1-Oprava antukového hřiště v obci Kámen
Akce je spolufinancována z dotace Kraje Vysočina ID
ZZ01909.0470 - z Programu obnovy venkova Vysočiny
2017.

2-Restaurování tří křížů v katastrálním území Nízká Lhota
Akce je spolufinancována z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR
prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního
fondu - 129660
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok
2017.
3-Nízká Lhota – posilový zdroj vody pro obec. Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
4-Svazek obcí PSV - posilový zdroj vody pro obce Brná, Věžná, Kámen a Eš
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí

31. 10. 2017
František Hofman,
Jaroslava Přibylová,
Miloslav Daněk , Zlata Vobinušková
Foto Zlata Vobinušková, Pavel Podsklan
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2,
http://www.obeckamen.cz

Květnatec Archerův

,info@obeckamen.cz
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