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Kámenský občasník č. 55
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
V minulém čísle jsem psal o klidu v naší obci
po zprovoznění obchvatu, a vůbec jsem netušil, že ten klid
nám naruší nečekaný nepřítel. Dalo by se to komentovat
parafrází písničky od skupiny Fešáci „My čekali jaro
a zatím přišel koronavirus“. Máme ho všude plno 24 hodin
denně a zdá se, že vlastně nic jiného na světě již neexistuje.
Naštěstí přeci jen svítí sluníčko, a to nás vyhnalo ven
na naše zahrádky a dvorky, kde si můžeme užívat obyčejný život bez strachu
a roušek. Naštěstí to máme blízko i do přírody, kde se můžeme také uvolnit
a nabrat trochu duševní pohody. Všem vám proto přeji, abyste si užili ve zdraví
krásné jarní počasí a všichni jsme se mohli co nejdříve vrátit do normálního
života bez příkazů a omezení.
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Výběr ze zápisu z 18. mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 7. 4. 2020
Přítomno 7 členů, Hosté: 0
Ad 3. Kontrola závěrů 17. ZZO:
- Kontrolní den - obchvat obce - viz bod č. 4
- POVV 2020 - viz bod č. 5
- Lávka pro pěší a cyklisty, která po dostavbě bude převedena do majetku obce,
bude klasifikována jako účelová komunikace. Řešení v rámci pasportu bude
s ŘSD probíhat na přelomu léta a podzimu.
- Prodej pozemku parc. č. st. 202 v k. ú. Kámen u Pacova je v řešení.
- Po jednání s předsedou VOD Kámen bylo dohodnuto, že komunikaci kolem
letiště parc. č. 1147 v k. ú. Kámen u Pacova mohou využívat bez hrozby pokuty
všichni trvale hlášení občané obce Kámen a jeho místních částí Nízká Lhota
a Nový Dvůr. Při kontrole příslušníky PČR bude možné ověření trvalého bydliště
předložením občanského průkazu či jiného dokladu.
- Na novou trvalou autobusovou zastávku je již hotový projekt ze strany ŘSD a je
odsouhlasený obcí. ŘSD zafinancuje celou stavbu vyjma veřejného osvětlení
a přemístění přístřešku. Mělo by rovněž dojít k asfaltování povrchu části
parkoviště. Další podrobnosti ohledně výstavby se budou řešit na KD
po Velikonocích.
- Přeložka vedení vysokého napětí u budoucích stavebních pozemků je v řešení.
- Úprava webových stránek obce probíhá, firma již zaslala první grafický návrh.
- Prodloužení termínu splatnosti finanční návratné výpomoci pro Via rustica, z.s.
bylo schváleno.
- Veřejnosprávní kontrola Mateřské školy Kámen proběhla v pořádku.
- Žádost o dotaci na realizaci akce „Demolice brownfieldu a výstavba nového
kulturního domu v obci Kámen“ je připravena a podána bude v následujících
týdnech.
- Byly zakoupeny tři lavičky, které budou sloužit k posezení na návsi v N. Lhotě.
- Opravu komunikace na návsi bude provádět firma STRABAG, a.s. v termínu
od 20. dubna 2020.
ZO vzalo na vědomí kontrolu závěrů 17. ZZO.
Ad 4. Z důvodu provádění dokončovacích prací na mostě a lávce bude ve dnech
1. 5. - 14. 5. 2020 zřízena přechodná úprava provozu – úplná uzavírka obchvatu.
Objízdná trasa povede v původní trase silnice I/19 v průtahu obcí. Další kontrolní
den obchvatu obce se bude konat 14. 4. 2020 a bude se projednávat především
oprava části silnice III/01923 od mostu na konec topolové aleje, zřízení trvalé
autobusové zastávky, dokončení obslužní komunikace a oprava místních
komunikací. ZO informace k dostavbě obchvatu obce vzalo na vědomí.
Ad 5. Starosta obce konstatoval, že do žádosti POVV 2020 je zapotřebí sestavit
položkový rozpočet a zajistit marketingový průzkum firem, které by mohly
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zrealizovat výstavbu herních a cvičebních prvků na obecním pozemku
u tenisového kurtu. ZO vzalo na vědomí nové informace k POVV 2020.
Ad 6. ZO schválilo opravu schodiště a prostoru nad schody v MŠ Kámen v době
letních prázdnin od 13. 7. do 23. 8. 2020. Realizaci zajistí zaměstnanci obce.
Ad 7. Starosta obce podal zprávu o došlé žádosti, jejímž předmětem je směna
pozemku žadatele za část pozemku obce Kámen v k. ú. Nízká Lhota. Při osobním
jednání a obhlídce místa byla domluvena základní kritéria, především přibližná
rozloha části obecního pozemku, o kterou má žadatel zájem. Směna pozemků se
uskuteční až po vypracování geometrického plánu, který na své náklady zajistí
žadatel. ZO schválilo přípravu směny části obecního pozemku za pozemek
žadatele v k. ú. Nízká Lhota.
Ad 8. ZO schválilo rozpočet MŠ Kámen na rok 2020.
Ad 9. Starosta obce podal zprávu o došlé žádosti na přeložku elektrického vedení
u nemovitosti čp. 61 Kámen, a ve své působnosti žádosti vyhověl. Pro majitelku
nemovitosti přeložku zajistila firma E.ON. ZO informace k přeložce el. vedení
u čp. 61 Kámen vzalo na vědomí.
Ad 10. Vedení obce dne 6. 3. 2020 osobně podalo Krajskému úřadu Kraje
Vysočina při společném jednání připomínky k návrhu Aktualizace č. 7 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina a k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, které se týkají umístění nové transformovny napětí. K této problematice
vznikla rovněž petice občanů obce Kámen, jejich místních částí a přilehlých obcí
„Proti umístění nové transformovny 400/110 kV v lokalitě Věžná (varianta A),
včetně napojovacích nadzemních vedení110 kV a 400 kV.“ Tříčlenný petiční
výbor jako osobu pro zastupování ve styku se státními orgány určil pana Josefa
Dvořáka, Kámen 53. Z Krajského úřadu Kraje Vysočina již přišla informace,
že připomínky občanů vznesené prostřednictvím petice byly uplatněny
ve stanovené lhůtě, že se bude peticí důsledně zabývat a že bude součástí návrhu
výběru nejvhodnější varianty. KÚ Kraje Vysočina dále shromáždí závazná
stanoviska dotčených orgánů státní správy, krajů a veřejnosti a obstará
stanovisko MŽP a MMR. Poté KÚ navrhne zastupitelstvu kraje na základě
vyhodnocení výsledků projednání ke schválení výběr nejvhodnější varianty.
Je však pouze na Zastupitelstvu Kraje Vysočina, aby všechny souvislosti
navržených lokalit zvážilo a vybralo nejvhodnější variantu. ZO podrobné
informace o průběhu jednání ohledně výstavby nové transformovny vzalo
na vědomí s tím, že v tomto ohledu bude podnikat další potřebné kroky.
Ad 11. Různé
a) Žádost ředitelky MŠ Kámen
ZO schválilo navýšení finančních prostředků na provozní výdaje MŠ Kámen
v roce 2020 o 20.000,- Kč. O potřebě jednorázové úhrady ve výši 20.000,- Kč
bude obeznámena paní účetní obce, aby mohla převod financí zajistit.
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b) ZO vyhovělo žádosti firmy Stavba-final, s.r.o., která bude provádět stavební
práce na hradě. ZO schválilo poskytnutí záboru travnatého veřejného
prostranství na pozemku p. č. 910/5 v k. ú. Kámen u Pacova o rozloze 35 m2
pro umístění stavební buňky a mobilního WC do 30. 10. 2020 za podmínky,
že žadatel nebude vymezené prostranství, ani nejbližší okolí, využívat k účelu
parkování automobilů a stavební techniky a že po ukončení záboru uvede
pozemek do původního stavu a zatravní jej. ZO rovněž schválilo připojení
na veřejný obecní vodovod v šachtě na pozemku p. č. 910/5 v k. ú. Kámen
u Pacova pro účely stavby. Osazení podružného vodoměru pro fakturaci
a samotné napojení na vodovod zajistí na své náklady žadatel.
Ad 12. Po projednání všech bodů 18. MZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 13. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 18. MZZO
zasedání v 19:20 hodin ukončil.

Aktuality - Zlata Vobinušková
 Za poslední dva měsíce se nám život kvůli hrozbě koronavirovou nákazou
otočil, dá se říci naruby. Avšak myslím si, že v rámci republiky i naší obce
jsme zareagovali celkem pohotově. Našlo se několik dobrovolnic, které šijí
roušky, více se staráme o své blízké i sousedy, naše kroky směřují více do
přírody. Zajištěna byla dezinfekce na ruce, a pokud ji ještě někdo z vás bude
potřebovat, můžete si ji vyzvednout na obecním úřadě. Mateřská škola zůstane
prozatím uzavřená minimálně do konce května. Chci zde poděkovat všem
našim občanům, kteří k nastalé výjimečné situaci přistoupili velice rozumně.
Za to, že v této nelehké době myslíte na ostatní, pomáháte si, že šijete i nosíte
roušky, že dodržujete další nezbytná opatření, abychom nákazu co nejdříve
překonali. Je to zkouška pro nás všechny a není to záležitost jen na několik
příštích dní. Opatření a nařízení vlády se díky disciplinovanosti občanů
začínají naštěstí uvolňovat. Dál se navzájem opatrujme a mysleme na to, že
i tahle situace jednou skončí a bude zase dobře. Veselá mysl – půl zdraví.
Přeji nám všem hodně zdraví, dostatek sil, trpělivosti a krásný máj! 
 Firma STRABAG, a.s. začala 20. dubna s opravou místní komunikace
na p.č. 910/2 na návsi. Již proběhlo vyfrézování stávajícího povrchu, z obou
stran komunikace byly osazeny obrubníky, a brzy se bude pokládat nový
asfalt. Práce by měly být hotové do půlky května. Obec na akci získala dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 727.002,- Kč. Vlastní zdroje obce
budou 311.573,- Kč. Celkové náklady akce s DPH budou tedy činit
1.038.575,- Kč.
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Oprava místní komunikace na návsi
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 Pokračují dokončovací práce na mostě na Nízkou Lhotu a na lávce pro pěší
a cyklisty v Lipí, proto je provoz vozidel veden obcí. Nemělo by to však trvat
déle než do 15. května. Poté bude v obci opět klid, na který jsme si už zvykli.
 Začátkem května začne stavba návštěvnického centra na hradě v místě
dnešních veřejných WC. Nejprve budou probíhat bourací práce. Při pohybu
v areálu hradu proto dbejte zvýšené opatrnosti. Nové NC by mělo být
v provozu od poloviny roku 2022.
 V pondělí 11. 5. bude veřejnosti zpřístupněný hradní park - další možnost
k procházkám. Zrovna vše krásně kvete, přijďte se podívat.  Jedná se však
o veřejný prostor, takže i v parku, prosím, mějte roušku nasazenou a dodržujte
vzájemný odstup 2 metry. Předpokladem také je, že v pondělí 25. 5. od 12.00
hodin otevřeme vnitřní expozice hradu.
 V sousedství tenisového kurtu bude v nejbližších týdnech dokončeno asfaltové
hřiště, kde by se mohl hrát nohejbal, florbal, basketbal, atd. Na travnaté ploše
hned vedle bychom rádi v průběhu roku nechali nainstalovat několik herních
a cvičebních prvků. Nabídka sportovního vyžití se tím zase výrazně rozšíří.
Bude však i poptávka? Věříme, že sportoviště budou široce využívána.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 46
V rámci budování kámenského obchvatu bylo nutno zřídit jako náhradní
ekologické opatření i dvě nevypustitelné tůně pro obojživelníky. To se
do projektu snadno napíše, ale najít pro takové přibližně arové tůně v našem okolí
vhodné místo, je těžší. Buď je lokalita nevyhovující z hlediska dostupnosti
mechanizace, nebo nesouhlasí majitel pozemku, nebo je to pozemek, který
by nevyhovoval právě těm obojživelníkům. Díky vstřícnosti obecního
zastupitelstva se nakonec pro uvedený záměr podařilo získat lokalitu mezi trasou
obchvatu a Skalickým rybníkem. Protože je však letos mimořádně sucho, tůně,
které by jindy byly v pár dnech plné vody, natékají jen zvolna. Mezi moje
povinnosti ekologického dozoru patří právě i sledování, jak si v této věci nové
tůně vedou. Teď na jaře je to příjemná povinnost. Proč? Protože v křovinách
kolem tůní kvetou střemchy. A já mám tento jindy nenápadný keř moc rád.
Snad je to tím, že střemchou v květnu voníval za mých studentských let
Humpolec, kde jsem navštěvoval střední školu. Kvetla tam v mnoha zahradách
a parcích. Tenkrát to pro mne byl samozřejmě i čas prvních milostných schůzek
a do nich mi pronikala právě ta nahořklá střemchová vůně. Tak pro mne zůstává
dodnes vůní května a mládí.
Jinak je střemcha obecná poměrně málo známý keř nebo či menší strom,
i když u nás rozhodně není nijak vzácná. A ne jen u nás. Roste celkem hojně
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v celé Evropě a zasahuje i do Afriky a na Sibiř. Už z toho je vidět, že je to
skutečně nenáročný druh, který má pro výskyt jedinou podmínku - dostatek vláhy.
Ty voňavé bílé kvítky pro které si jí je možno právě v tuto dobu všimnout, jsou
uspořádány v bohatých hustých hroznech a později se mění v drobné téměř černé
plody, které velmi rádi ozobávají ptáci. Lidé ne, pro ty jsou tyto peckovičky příliš
kyselé. V severských zemích se prý používají k výrobě vína nebo pálenky. Raději
to ale nezkoušejte, semena obsahují velmi mnoho jedu – kyanovodíku.
Ten obsahuje ve velkém množství i kůra a listy.
Proto se najde jen málo škůdců, kteří by střemchu
vyhledávali. Jediným vážnějším škůdcem je předivka
zhoubná. Je to malý bělavý motýlek, jehož žravé larvy
před zakuklením dokážou celý keř opříst pavučinovými
sítěmi, že vypadá jako z hororu.
Pokud ovšem keř odkvete a není ožrán a zasíťován
předivkami, je po většinu roku skutečně poměrně
nenápadný a celkem k ničemu dobrý. Přesto si
myslím, že se tu o něm musím zmínit. Už pro tu
krásnou nostalgickou vůni jeho květů, která mi už tolik
let připomíná mládí.
Střemcha obecná (Prunus padus)

Milí čtenáři! - H. Markvartová, J. Přibylová, J. Šustrová
Pár větami se chceme vrátit ke konci loňského roku. Čas Vánoc jsme tradičně
zahájili rozsvícením naší vánoční lípy. Děti z MŠ přednášely básničky, připravené
bylo i menší pohoštění, jak pro děti tak i pro dospělé. O týden později nás také
přišel navštívit čert a Mikuláš. Vše dopadlo dobře, čert si do pekla nikoho
neodnesl. Bohužel se sešlo málo dětí jako každý rok a navíc nebyla spokojenost
s darovanými kolekcemi od obce. Stalo se i to, že se kolekce vrátila na obec.
Uvažujeme o zrušení mikulášské nadílky. Zároveň chceme poděkovat za pomoc
při organizaci Mikulášské besídky spolku motorkářů Rebelové Česko.
Jaro je v plném proudu a počasí je opravdu aprílové. Mezi oblíbené akce, které
jsme pořádali, bylo Vítání jara. Vzhledem však k současné situaci, kdy se
nemohou pořádat žádné společenské akce, jaro bohužel nepřivítáme.
Připravujeme zájezd na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou. Doufejme, že se
dnešní situace do léta zlepší, a akce nám vyjde. Přejeme všem pevné zdraví
a pohodu.
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Z tvorby Jana Tomáška
Na podzim loňského roku vyšla
Janu Tomáškovi kniha s názvem Verše
a výkresy, ze které je následující báseň.
V básních i kresbách vyjadřuje své pocity,
radosti, smutky a naděje. Doporučujeme kvalita zaručena.
Cestou z Kámena,
hledám ztracený čas,
mezi keři šípků,
a v trsech slziček Panny Marie.
Až projdu lesem u Borkova,
najdu snad skrytou bránu,
do čtvrté dimenze,
jež je věčnou přítomností,
protože všechno co bylo,
trvá.
Stále jsme dětmi,
kterým maminka všechno odpustí,
stále se trápíme hloupostmi
a čekáme na chvíle radosti,
jež snad přijdou.
Protože očekávat znamená žít,
radovat se z maličkostí,
a důvěřovat,
a nezraňovat,
co všechno můžeme mít.

Kámenský Hejkal

Zabloudit tak na chvíli
v lese cestou do Pacova,
na prahu ráje
a být šťasten neskonale,
jak ztracené dítě,
jež nalezlo opět cestu domů.

Ex libris podle návrhu J. Tomáška
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Hrad Kámen podle J. Tomáška
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Čarodějnice 2020 - připraveno k podpalu, čarodějnici ustrojil Míra Kofroň

Čarodějnice 2020 - vrchní podpalovač Pavel Podsklan
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Čarodějnice 2020 - ve skupinkách do max. 10 osob jsme opekli i buřtíky

Čarodějnice 2020
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30. 4. 2020
Text: Josef Dvořák, Miloslav Daněk, Zlata Vobinušková, Hana Markvartová,
Jaroslava Přibylová, Jana Šustrová, Jan Tomášek
Foto: Zlata Vobinušková; úvodní foto - Filip Janda; kresby - Jan Tomášek
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, info@obeckamen.cz
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