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Kámenský občasník č. 22
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Jezdím na kole a občas vyrážím se svými vrstevníky po krásách
vlastí českých. Letos jsem se těšil na dvoudenní přejezd Krušných
hor. Na druhý den připadá hodně přes 100 km. Vyjíždí se brzy ráno
a když se vyšplháte na Boží Dar a na Klínovec, čeká vás krásné
svezení po perfektních asfaltkách ve výšce kolem 1000 m. Po cestě
příjemné hospody na občerstvení, pohledy do kraje, cyklotrasa podél
německé hranice z jedné nebo druhé strany, ukončení akce v Novém
Městě v Krušných horách. A pak už jenom dlouhý sjezd do Teplic.
Ten jsem trochu podcenil, zatáčku nedotočil a skončil ve křoví se zlomeným krčním
obratlem. V Ústí nad Labem mě sešroubovali a 3 měsíce musím nosit krční límec. Ale
nebojte se, žiju a budu tady strašit dál.

[Zadejte text.]

Trnávka pod hradem Kámen – Vítání jara
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Výběr ze zápisu ze 47. zasedání zastupitelstva obce 15. 5. 2014
Přítomno 6 členů zastupitelstva, omluven Miloslav Daněk, host Josef Roubík
Zapisovatel: Jan Tomášek, ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová
Ad 3. Kontrola závěrů 45. ZZO a 46. MZZO:
45. ZZO:
- zateplení OÚ, viz bod č. 7/47. ZZO
- volby, viz bod č. 4
- předvolební anketa ke komunálním volbám, přišlo zatím 22 vyplněných anketních
lístků
- vytápění MŠ, viz bod č. 6
- odpočinková zóna: Ing. Smetanová z Pacova nedoporučuje vysázení tují, připraví
pro obec
jiný návrh. ZO projednalo také návrh na pojmenování odpočinkové
zóny v obci, jednohlasně
byl schválen název „Oáza Pod kaplí“
- kontejner fy REVENGE byl instalován na parkovišti, smlouva podepsána
- lesní cesta V Jakší: zpracovává se právní stanovisko k problému, bude projednáno
na 48. ZZO
- kulturní akce, viz bod č. 8
46. MZZO: smlouva o výpůjčce pozemku s Krajem Vysočina byla podepsána
Ad 4. příprava voleb do EP 23. – 24. 5., volební komise byla jmenována a volební lístky
byly pro občany rozneseny.
Ad 5. Výběrové řízení na pronájem parkoviště - záměr byl vyvěšen na úřední desce. Na
zasedání zastupitelstva byla otevřena jediná došlá obálka s nabídkou J. Dvořáka
s navrženou cenou 20 000,-Kč za pronájem.
ZO schválilo nabídku na pronájem parkoviště na turistickou sezónu 2014 od J. Dvořáka
s navrženou cenou pronájmu 20 000,-Kč.
Ad 6. Starosta informoval o vyhlášení výběrového řízení na ústřední vytápění MŠ
Kámen. Podklady zpracoval ing. Zadražil a poslal všem účastníkům. Předpokládaný
termín zahájení 14. 7. 2014, termín ukončení 15. 8. 2014. Bude ustavena výběrová
komise a 27. 5. proběhne otevírání obálek zájemců o realizaci projektu. Výstavbu
a vyvložkování nového komínu ke kotli zhotovil pan Roman Štípek, nový vchod do kotelny
pan Jaroslav Škrleta. ZO vzalo zprávu starosty na vědomí.
Ad 7. Starosta informoval o výběrovém řízení na projekt Zateplení budovy OÚ
v Kámeně. Ing. Zadražil pracuje na zhotovení podkladů pro VŘ (termín od června do
října 2014). ZO vzalo informaci starosty na vědomí.
Ad 8. Starosta informoval o přípravě vystoupení souboru Trnávka 24. 5. 2014.
Vystoupení proběhne na podiu v části obce Dráchov. Ulice bude dočasně uzavřena, obec
zapůjčí od VOD Kámen zvukovou aparaturu, lavičky a stan. ZO vzalo informaci starosty
na vědomí.
Ad 9. Starosta předložil návrh na úpravu reklamní plochy u autobusové zastávky s tím,
že je zapotřebí pověřit zhotovitele záměru: ochranná stříška nad plochou a výměna fošen
na desce. ZO schválilo záměr upravit reklamní plochu u autobusové zastávky.
Ad 10. Starosta obce informoval o nabídce firmy PROXIMA BOHEMIA, jedná se o zápis
obce Kámen do publikace „Města a obce Vysočiny“, základní text v rozsahu jedné
třetiny strany je bezplatný, vyšší rozsah je zpoplatněn.
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Usnesení: ZO souhlasilo s uvedením informací o obci Kámen v publikaci „Města a obce
Vysočiny“ vydávané firmou PROXIMA BOHEMIA, a to v základním rozsahu.
Ad 11. Různé:
- Starosta obce podal informaci o realizaci opatření Výsadby dřevin
v Mikroregionu Stražiště v rozsahu 16 ks dub letní na k.ú. Nízká Lhota a 105 ks
třešeň v k.ú Nízká Lhota. Realizace proběhla, aniž by obec byla předem
uvědoměna. Majitelka sousedních pozemků pí Zemanová vyslovila námitky, že
některé vysazené stromky při cestě k Lipí narušují průjezd zemědělské techniky.
Část zbylých stromků (třešně) byla vysázena u cesty ke Konopnému rybníku.
Nevhodně zasazené stromky zůstanou do podzimu a pak budou přesazeny na
vhodnější místo. Bude se hledat i další lokalita k výsadbě zbylých stromků.
Ad 12. Diskuse

Výběr ze zápisu ze 48. zasedání zastupitelstva obce 12. 6. 2014
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluveni: František Hofman
Hosté: Josef Roubík, Zlata Vobinušková, Ludmila Richtrmocová
Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce Josef Dvořák.
Ad 1. Zapisovatelem byl určen Jan Tomášek, ověřovateli zápisu Mioslav Daněk,
Pavel Podsklan
Ad 2. Program 48. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 47. ZZO:
- Volby do EP proběhly bez problémů
- Pronájem parkoviště na letní sezónu byl realizován
- Vystoupení souboru Trnávka proběhlo úspěšně za velké účasti občanů
- Úprava reklamní plochy je předběžně domluvena
- Placená inzerce v publikaci Města a obce Vysočiny nebyla schválena
Ad 4. Místostarosta informoval o současném stavu přípravy stavby obchvatu obce
Kámen. Očekává se přijetí nového zákona, který stanoví nové ceny za výkup pozemků,
následně dojde k výkupu pozemků pod projektovaným silničním obchvatem.
Ad 5. Místostarosta informoval o uzavření vzájemného partnerství mezi obcí Kámen
a Krajem Vysočina při rekonstrukci kaple P. Marie Bolestné v Kámeni.
Ad 6. Místostarosta obce informoval o realizaci požadované změny územního rozhodnutí
– akce Parcely 2005. Návrh realizoval Ing. Arch. Milič Maryška, změna ÚR byla
schválena stavebním úřadem v Pacově.
Ad 7. Místostarosta obce informoval o záměru vykoupení pozemku u kaple P. Marie
Bolestné v Kámeni. Byly obeslány vlastnice pozemku pí Brázdová a pí Šmilauerová.
Cílem je parková úprava pozemku před kaplí.
Ad 8. Místostarosta obce informoval o uzavření nové nájemní smlouvy s majiteli
autobazaru v Kámeni, pp. M. Touskem a M. Drtinou.
Ad 9. Místostarosta obce podal informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na
zhotovitele rekonstrukce topení v MŠ Kámen. VŘ proběhlo 27. 5. 2014 z šesti uchazečů Agos st. a. s., Status st. a. s., D. Mourek, Pacinstal s. r. o., Jan Dvořák a T. Drda. Pořadí
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nabídek bylo komisí stanoveno na základě nabídnuté ceny, nejnižší cenu měl p. T. Drda
z Chrbonína.
Ad 10. Místostarosta obce informoval o průběhu VŘ na akci – zateplení budovy OÚ
v Kámeni. VŘ nebylo zatím uzavřeno vzhledem k potřebě doplnění dokumentace ze
Státního fondu životního prostředí.
Ad 11. Místostarosta obce informoval o tom, že stavební úřad v Pacově nepovolil stavbu
dřevostavby na pozemku p. č. 454/2 p. Petra Šustra, a to z důvodu, že nebyl zatím
schválen nový územní plán obce.
Ad 12. Místostarosta obce podal informaci o dopisu – právním názoru advokátky Mgr.
Blanky Severové v záležitosti chystané obnovy obecní lesní cesty v lese V Jakší (právní
názor v příloze usnesení).
Usnesení: ZO projednalo právní názor advokátky Mgr. Blanky Severové na problém
obnovy obecní lesní cesty V Jakší, uložilo místostarostovi obce informovat o tomto
právním názoru majitele lesních pozemků V Jakší, kteří podali stížnost proti záměru obce
obnovit obecní lesní cestu V Jakší.
Ad 13. Místostarosta obce informoval o probíhající rekonstrukci Most Bácovice
a o chystané rekonstrukci Most Zlátenka. Tyto opravy zapříčiní zvýšení provozu na
silnici 1. třídy přes Kámen. Dále informoval, že starosta obce připojil svůj podpis pod
otevřený dopis starostů ministru dopravy o nevyhnutelnosti zpoplatnění silnic I. třídy
a některých silnic II. třídy z důvodu přetížení kamionovou dopravou.
Ad 14. Zastupitel P. Podsklan informoval o problémech spojených s možnou instalací
osvětlení v odpočinkové zóně Oáza pod Kaplí. Vzhledem k finanční náročnosti
nedoporučuje realizaci takovéto akce.
Usnesení: ZO neschválilo záměr instalace veřejného osvětlení v odpočinkové zóně Oáza
pod Kaplí.
Ad 15. Místostarosta předložil návrh starosty obce na peněžité dary zastupitelům obce za
mimořádnou práci pro obec za 1. pololetí 2014.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí a schválilo návrh starosty obce na peněžité dary
zastupitelům za mimořádnou práci pro obec za 1. pololetí 2014.
Ad 16. Místostarosta obce informoval o potřebě zakoupení zařízení a techniky pro obec.
Jeví se potřeba zakoupení velkého stanu ke konání akcí (doposud byl půjčován za úplatu)
a dále potřeba zakoupení staršího vozu za traktor a sekačky-rotačky za traktor.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí návrh na zakoupení potřebného zařízení a techniky pro
obec Kámen. Uložilo zastupiteli M. Daňkovi, aby zjistil cenu, za kterou by potřebná
zařízení bylo možno zakoupit.
Ad 17. Různé:
a) ZO projednalo žádost p. Zdeňka Kofroně na prodej pozemků v k. ú. Nízká Lhota
p. č. 14/2 a 18/4. Záměr na prodej pozemků byl vyvěšen na úřední desce
v zákonné lhůtě. Usnesení: ZO uložilo místostarostovi obce zajistit vypracování
odhadu ceny pozemků p. č. 14/2 a 18/4 v k. ú. Nízká Lhota. ZO projednalo dopis
ředitelky MŠ Kámen:
- Návrh finanční odměny ředitelce a pracovnicím MŠ Kámen za 1. pololetí 2014
- Žádost ředitelky o navýšení finanční dotace MŠ Kámen ve výši 80 000,-Kč
z důvodu platby čtvrtletních záloh na elektřinu (v příloze usnesení)
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Usnesení: ZO schválilo odměny ředitelce a pracovnicím MŠ Kámen podle
předloženého návrhu za 1. pololetí 2014. Dále ZO schválilo navýšení finanční
dotace MŠ Kámen o 50 000,-Kč na 3. čtvrtletí 2014.
b) ZO vyslechlo stížnost paní Ludmily Richtrmocové na nezajištěného psa
v zahradě p. Petra Šustra v Kámeni. Tento pes již několikrát zaútočil na
kolemjdoucí. Pan Šustr bude vyzván dopisem obecního úřadu, aby urychleně
zjednal nápravu a nedošlo k ohrožení zdraví občanů.
Ad 18. Po projednání všech bodů 48. zasedání ZO proběhla diskuse zastupitelů
s přítomnými hosty.
Ad 19. Místostarosta po projednání všech bodů schváleného programu zasedání ukončil.

Výběr ze zápisu ze 49.mimořádného zasedání zastupitelstva 24. 6. 2014
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluveni: Miloslav Daněk
Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce Josef Dvořák.
Ad 1. Zapisovatelem byl určen Jan Tomášek, ověřovateli zápisu Hana Markvartová
a Jaroslava Přibylová
Ad 2. Program 49. mimořádného zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3.
Místostarosta obce předložil návrh na prodej pozemků p. č. 14/2 a 18/4
v k. ú. Nízká Lhota p. Zdeňku Kofroňovi v celkovém rozsahu 747 m². Zároveň předložil
znalecký posudek k ocenění pozemků zpracovaný p. Pavlem Kunstem (v příloze
usnesení).
Usnesení: ZO vzalo na vědomí návrh místostarosty Josefa Dvořáka na prodej pozemků
p. č. 14/2 a 18/4 v k. ú. Nízká Lhota p. Zdeňku Kofroňovi, schválilo prodej těchto
pozemků za cenu 30,-Kč za 1 m².
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 5 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel
Ad 4. Místostarosta obce předložil návrh Směrnice o schvalování účetní závěrky obce
Kámen (v příloze usnesení), ZO schválilo Směrnici
Ad 5. Místostarosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 49. MZZO
ukončil.

Aktuality


Lesní cesta - Už jsme o tom psali. Obec Kámen je nezpochybnitelným
vlastníkem lesní cesty p.č 173/33, která propojuje všechny lesní pozemky v Jakší.
Obec má tedy povinnost tuto cestu udržovat, neboli v tuto chvíli znovu
vybudovat, aby všichni měli usnadněný přístup do svého lesa. Potíž je jen v tom,
že cesta není průjezdná, je porostlá stromy částečně z náletů a částečně
vysázenými dědečky dnešních dědečků vlastníků lesa snad v dobrém úmyslu, že
tak je to správně. Setkali jsme se s nepochopitelným odporem některých
vlastníků proti zamýšlené úpravě. Proto jsme několikrát ověřovali právní aspekt
věci a nezbývá nám, než potvrdit původní rozhodnutí. Cestu postavíme.
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Údržba zeleně - Naše obec je čím dál zelenější a čím dál krásnější. Obecní
zaměstnanec má jiné práce, nebude okopávat a plít růže a všechny nové keříky.
Tady potřebujeme pomoc dobrovolníků. Ne ovšem zadarmo, ale na základě
dohody o vykonané práci. Žádáme občany (důchodkyně, studentky apod.), kteří
mají o takovou dohodu zájem, aby nám dali vědět. Jedná se o růže a nové keříky
na parkovišti, pod hradem či u fotbalového hřiště.

Výsledky předvolební ankety
Děkujeme 29 občanům, kteří se svými lístky zapojili. O kandidátech rozhodnou
až podzimní volby, ale výsledek ankety stojí za zhlédnutí. Uvádíme úplný přehled vašich
návrhů:
J. Dvořák 24 hlasů, F. Hofman 24, J. Tomášek 22, J. Přibylová 20, P. Podsklan 19,
Zl. Vobinušková 18, H. Markvartová 15, M. Daněk 9, J. Cihlář 4, D. Jaroš 4, H. Králová
4, P. Mareš 4, J. Marešová 4, J. Jirků 3, J. Král 2, P. Přibyl 2, P. Kubeš 2, po 1 hlasu
Z. Svoboda, M. Vesecká, M. Daněk (N. Dvůr), J. Mareš, V. Šustr, I. Cihlářová, M. Jílek,
O. Hofmanová , M. Podsklanová, P. Čára, J. Škrleta

Jaroslava Přibylová – Z kulturní komise
Pár slovy bych se chtěla vrátit k již proběhlým akcím.
Tradiční vítání občánků konané na hradě bylo opět příjemným setkáním. Jsme
rádi, že se naše obec rozrůstá, každý rok o nové a nové občánky, je stále koho vítat. Dík
patří dětem z MŠ pod vedením paní Mgr. Jitky Krškové a paní Hany Markvartové, za
každoroční přednesení básniček. Celková spolupráce s MŠ je na jedničku. Radost
spolupracovat.
Děti z MŠ také zahájily besídkou naši další akci, Vítání jara. Bylo to vydařené,
jen je škoda, že se této kulturní akce nezúčastnilo více lidí. Za občerstvení bych chtěla
poděkovat těm ženám, které pohoštění s ochotou připravily. Bohužel některým nestačilo.
Co se dá dělat, každému se nezavděčíme. Jinak, i při tak malé účasti jsme si to užili jako
vždy. Na večerní hraní kapely Přespolanka už se nás sešlo více.
A poslední akcí, o které bych se chtěla zmínit, byl Den dětí. Pro děti jsme spolu
s Jarkou Přibylovou (č.26), Markétou Podsklanovou a Janou Marešovou uspořádali 4 km
pochod, který jsme zakončili v naší Zóně (Oáza Pod kaplí), kde děti hrály různé hry,
soutěžily a opékaly buřty. Moc se nám to líbilo.
Od loňského roku máme, jako obec, svůj vlastní znak a prapor, a proto tento rok
2. 8. 2014 bude na hradě pro veřejnost uspořádáno první výročí tohoto aktu.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 13
Před časem jsem byl vedením pelhřimovského muzea přizván k zajištění přípravy na
Víkend otevřených zahrad, jehož se letos poprvé účastnil i hrad Kámen. Díky tomuto
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úkolu jsem měl možnost podrobně se seznámit s dřevinami zdejší hradní zahrady. Lépe
řečeno, připomenout si její bohatost a cennost.
Při běžné návštěvě vnímá člověk především estetické působení zahrady jako
celku. To je v tomto případě ještě umocňováno romantickými skalami, se kterými se
v běžných parcích příliš často nesetká. Já však měl tentokrát příležitost obdivovat
i množství druhů, které tu je zastoupeno. A věřte mi, že v drsných podmínkách Vysočiny
je to množství obdivuhodné. Kámenská zahrada totiž hostí na dvacet druhů stromů a víc
jak třicet druhů keřů. O květinách a travách se ani nezmiňuji, protože moje úkoly kolem
dřevin mi na tyto rostliny neponechaly čas.
Najdeme tu samozřejmě hlavně domácí dřeviny, jako je borovice lesní nebo dub
letní, ale také stromy a keře prakticky z celé severní polokoule. Od japonského šácholanu
hvězdovitého po kanadský jedlovec, od čínských skalníků po středomořský tamarišek
pětimužný.
O problematickém určení památného Kámenského cypřišku už jsem se tu kdysi
zmiňoval. Podle současných poznatků se nejedná o cypřišek nutkájský, jak je uváděn, ale
o jižněji rostoucí cypřišek Lawsonův. Jenomže to evokuje další myšlenky. O tomto
druhu totiž historie uvádí, že byl do Evropy poprvé dovezen v roce 1854 a to do
anglického Edinburgu. K nám se měl dostat o pouhých pět let později patrně do parku
v Nových Hradech. Vzhlederm k tomu, že náš strom se odhadovaným stářím pohybuje
mezi 150 až 200 let, jedná se patrně o jeden z nejstarších exemplářů v naší republice.
Také druhý památný strom většinu návštěvníků upoutá, i když se jedná
o „pouhý“ buk lesní. Tady pod hradem roste totiž jeho červenolistá forma a při
úctyhodných rozměrech stromu je pohled na něj opravdu nádherný.
Kámenská hradní zahrada se tedy má rozhodně čím chlubit. Zaujme jistě ne jen
odborníky dendrology, ale svými vůněmi, bohatstvím tvarů a barev a celkovou
atmosférou, každého vnímavého návštěvníka. Buďme hrdi na hradní zahradu, kterou
jsme si zvykli brát jako všední každodenní záležitost. Žít v jejím okolí je ve skutečnosti
výsada.

Mateřská škola Kámen
má za sebou první školní rok pod vedením paní ředitelky Mgr. Jitky Krškové. Školka ze
sponzorského daru zakoupila pro děti trampolínu, která byla umístěna na školní zahradě.
Dříve děti jezdily na divadlo do Pacova, během tohoto roku školku několikrát navštívilo
několik divadelních spolků, které dětem sehrály různá divadelní představení v nově
zrekonstruované tělocvičně přímo v budově školky. Samy děti s pomocí pracovníků
školky nacvičily program na vánoční besídku , na besídku ke Dni matek či na Vítání jara
na hradě Kámen. Zde mimo jiné předvedly hru na zobcovou flétnu, které se začaly učit
pod vedením paní ředitelky. V srpnu se též zúčastní slavností obce Kámen. Ke Dni dětí
školka uspořádala pro děti překvapení a děti se podívaly, jak pracují pacovští hasiči
a záchranáři. Doprava byla hrazena školkou. Neméně zajímavý byl jistě i výlet na zámek
Červená Lhota, kde děti shlédly pohádku v zámeckém parku a prohlédly si i interiéry
zámku. Závěr školního roku vrcholil akcí, kdy se děti sešly ve školce až v podvečer,
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zahrály si šipkovanou, opekly buřty a ve školce strávily noc. Proběhlo též každoroční
fotografování, tentokrát v parku hradu Kámen, kde se vyfotili i budoucí prvňáčci, jejichž
fotky visí na tablu ve vitríně u obchodu.

Všichni pracovníci školky si jistě zaslouží velké poděkování za péči, jakou věnují našim
dětem. Jak tomu často bývá, ozývají se i nespokojené hlasy. Věříme však, že jde pouze
o maličkosti, které se spoluprací školky a rodičů vyřeší ke spokojenosti všech.
Za spokojené rodiče
Petra Martincová a Jana Podušková

Lenka Jirků - SDH Kámen, aneb hasičky začínají
Rok se s rokem sešel a opět vypukly hasičské soutěže. Jak jistě všichni víme,
u nás v Kámeně máme dvě mužská družstva – mladší a starší. Na první soutěži v Dobré
Vodě se naši dobrovolní hasiči zahřáli a ve Věžné 14. června se již předvedli v plné síle.
Po prvním kole to vypadalo velice nadějně. Starší byli průběžně druzí a mladší se pak
drželi na čtvrté příčce. Druhé pokusy ovšem mnohé změnily. Mladší (Kámen II.) ze sebe
vymáčkli maximum a své starší kolegy (Kámen I.) odsunuli na třetí příčku. Ta jim
nakonec i zůstala, neboť ani oni, ani ostatní družstva nedokázala vylepšit svůj výkon
z prvního kola. Mohli jsme se tedy radovat z pohárů za 2. a 3. místo 
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Tyto
výsledky
plus
výsledky
z minulých let nás motivovaly a zrodila se
myšlenka založit opět družstvo žen. V této době
jsme již absolvovaly 3 tréninky a hodláme
vyrazit na naši první soutěž (nejspíš
5. července). Zatím se scházíme ve složení
Martina Cihlářová, Tereza Cihlářová, Lenka
Jirků, Adéla Vesecká, Zdena Vobinušková,
Zlata Vobinušková a přespolní Veronika
Vaníčková. Je nás přesný počet, avšak pokud
nás bude více, není to na škodu, právě naopak.
Proto se obracíme na všechny ženy v Kámeně pokud byste se i vy chtěly zapojit, neváhejte nás
kontaktovat, budeme jedině rády 

Doufáme, že naše snažení přinese
své ovoce a podobně jako družstvo mužů
tak i družstvo žen, tedy my, přivezeme brzy
nějaký ten pohár 

30. 6. 2014 František Hofman, Miloslav Daněk, Jaroslava Přibylová,
Lenka Jirků, Petra Martincová a Jana Podušková,
foto Zlata Vobinušková, Lenka Jirků a další
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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