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Kámenský občasník č. 17
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Jezdím trochu na kole. Žádné výkony, průměr na Tour de France
nezajedu ani z kopce. Ale dívám se po těch vesnicích a vidím, jak
rozkvétají. Od mnoha vsí se máme co učit. Ani my však
nevycházíme ze srovnání špatně. Chceme víc stromů a kytek, víc
zeleně, víc barev, víc pořádku! Těší mě, že tak to vidí většina
obyvatel. A kdyby se ještě podařilo odklonit tu nešťastnou silnici,
to by se nám ulevilo!
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Zastupitelé obce v parlamentu
Jan Tomášek a František Hofman byli v poslanecké sněmovně parlamentu ČR přvítáni
předsedkyní dolní komory Miroslavou Němcovou a přijali od ní dekret o užívání
znaku a vlajky obce.

Jan Tomášek - Znak a vlajka Kámena
Proč by měl mít Kámen svůj vlastní znak a vlajku a proč právě takové, jaké byly
schváleny? To je otázka, kterou si položí jistě řada obyvatel obce Kámen. Chceme-li na
tuto otázku podat srozumitelnou odpověď, měli bychom si ujasnit některé pojmy.
Tvorbou znaků, jejich popisem i historickým studiem se zabývá pomocná věda
historická – heraldika. Je to disciplína, která se vyvíjí už mnoho století, snad první
zmínky o heraldice, tvorbě heroldských a obecných figur na štítech rytířů, se objevují
v 11. století, v době křižáckých výprav. Za ta staletí heraldika formulovala své
zákonitosti, které by měly být respektovány při tvorbě znaků. Nejstarší formou heraldiky
je heraldika rodová, tedy vznik a užívání, případně polepšování, rodových znaků šlechty,
a později i měšťanstva. Městská heraldika se od středověku vyvíjela zejména
v souvislosti s užíváním městských pečetí a městský znak byl mnohdy odvozen právě
z městské pečeti. Za příklad může sloužit nejstarší zobrazení pečeti města Pelhřimova
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ze 14. století, kdy Pelhřimov, jako město biskupské a arcibiskupské, obdržel svou pečeť
od pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Od 19. století získávají své znaky městyse
a později o svůj znak i vlajku usilují i menší obce. „Znak města (obce) byl a zůstává tváří
města (obce), je prvním přivítáním příchozích a svědectvím kulturnosti a vkusu
městských (obecních) představitelů. Přijetí znaku není dočasnou záležitostí: znak nelze
měnit se změnou představitelů obce; to by odporovalo nejen duchu heraldiky, ale také
duchu řádné správy.“ To jsou (nepatrně pozměněná) slova českého heraldika
Z. M. Zengera.
Obec Kámen vznikla na přelomu 13. a 14. století jako podhradí hradu, který dal
obci také své jméno podle mohutné skály tvořené převážně z hadce (serpentinitu). První
zmínka o Kámeni se váže k Nimírovi z Kamene k roku 1316. Ten byl se svým bratrem
Zdíkem pohnán v roce 1318 k zemskému soudu pro škody, které způsobil ve vsích
Dobré Vodě a Věžné. Takže žádný slavný začátek. Pro nás je však důležitý fakt, že
Nimírův nástupce Bušek Tluksa přijal listem daným 4. března 1327 v Brně hrad Kámen
od krále jako ušlechtilé manství. Rod Tluksů pak ještě několikrát držel hrad a panství
Kámen v průběhu 14. a na počátku 15. století. Vladycký rod Tluksů pocházel
z Pelhřimovska (Tluksové z Božejova, Tluksové z Vokova) a měl ve znaku: na červeném
štítě dva stříbrné zkřížené meče se zlatými jílci. Proto v prvním, heraldicky pravém
horním poli znaku obce, je umístěn znak Tluksů. Od roku 1523 přichází na kamenské
panství rod Malovců z Malovic v osobě Petra z Malovic a drží Kámen až do počátku
18. století. Nejvýznamnější a nejslavnější představitel rodu Malovců Jan Kryštof
Malovec z Malovic, pán na Kámeně, který přikoupil i statky Zvěstov a Libouň, nechal
celý hrad přebudovat na raně barokní sídlo (jeho podoba se i přes nevhodné zásahy
v podstatě zachovala do současnosti) a v podhradí vybudoval kapli P. Marie Bolestné
s rodovou hrobkou a obdařil ji bohatou nadací, z jejích výnosů měla být kaple
udržována. Vladycký rod Malovců, který měl několik větví rozesetých od Vimperka až
po Pacov a Kámen, má ve znaku zlatou přední polovici koně ve skoku na modrém štítě.
Tento znak byl umístěn v heraldicky levém horním poli znaku obce. Celý znak obce je
pak rozdělen zúženým zlatým břevnem, což symbolizuje těžbu zlata v okolí za Jindřicha
z Ciglheimu po roce 1356. Ve spodním poli znaku byla umístěna heraldicky stylizovaná
obytná věž hradu (starý palác) v hradbách, protože je nejpatrnějším symbolem hradu
a vlastně celé obce.
A ještě, jak je to s barvami a jejich kombinacemi na znaku: klasická heraldika
zná čtyři základní barvy (tinktury) – červenou, modrou, černou a zelenou. A zná dva
základní kovy: zlato (označeno žlutou barvou) a stříbro (označeno bílou barvou).
Kombinace barev ctí zásadu, že pole o jedné barvě nesmí sousedit s polem stejné barvy.
Ta samá zásada platí i při používání kovů, navíc by se neměly takto kombinovat i kovy
rozdílné, tzn. zlato a stříbro. Nejvhodnější je tedy kombinace barev a kovů, kdy kov
může oddělovat dvě pole ve stejné barvě.
Když se zastupitelstvo obce Kámen rozhodlo svým usnesením požádat
poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o udělení znaku a vlajky obci, bylo třeba návrhy
předložit podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR, který buď návrh
doporučí k udělení, nebo doporučí jeho přepracování. V našem případě podvýbor pro
heraldiku a vexilologii náš návrh přijal (dopisem ze dne 20. 3. 2013) a doporučil
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předsedkyni poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M. Němcové, aby znak a vlajku
v navržené podobě obci udělila.
Toto je oficiální závazný slovní popis (blason) znaku a vlajky obce Kámen:
Znak: „Štít dělen zúženým zlatým břevnem. V horním, červeno-modře polceném poli
vpravo zkřížené meče se zlatými jílci, vlevo půl zlatého koně s červeným uzděním.
V dolním modrém poli obdélná věž uprostřed kvádrované hradby, obojí stříbrné. Věž má
nahoře tři prázdná okna vedle sebe a červenou valbovou střechu se dvěma zlatými
makovicemi.“
Vlajka: „Červeno-bílo-žluto-modře čtvrcený list. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.“
K vlajce sluší ještě připomenout, že návrh vychází z barev a kovů použitých na znaku
obce. Dělení vlajky na čtyři stejná pole je inspirováno vlajkou města Plzně, která však
užívá jiných barev a jejich kombinací.
Obec Kámen se svým hradem, který vytváří neopakovatelnou kulisu v okolní
krajině, si bezesporu zaslouží vlastní znak i vlajku připomínající její dávnou historii.
Doufáme, že tyto symboly budou posilovat patriotismus a zdravé sebevědomí občanů
naší obce.

Výběr ze zápisu z 35. zasedání zastupitelstva obce 1. 8. 2013
Přítomno 5 členů zastupitelstva obce, omluveni: Josef Dvořák, Hana Markvartová
Hosté: Josef Roubík
Ad 3. Kontrola závěrů 34. ZZO:
- Novou ředitelkou MŠ byla jmenována Mgr. Jitka Kršková
Novým jednatelem PSV byla jmenována Ing. Zlata Vobinušková
- Prořezávka lip na návsi, p. Daňkem doporučeno zasadit opět dvě lípy srdčité.
Nákup traktůrku zatím odložen.
- Úřední deska v Nízké Lhotě je objednána, bude dodána na podzim.
- Veřejná sbírka po záplavách nebude realizována.
Ad 4. Starosta obce předložil rozpočtové změny za měsíc červenec
Ad 5. Program obnovy venkova Vysočiny 2013 - asfaltování ploch v obci – provedla
firma Swietelsky, dotaci od Kraje Vysočina ve výši 104 000 Kč obdržíme.
Ad 6. Stejná firma vyasfaltovala též plochy před hasičskou zbrojnicí, perfektně a za
dobrou cenu. (Ještě bude za finančního přispění VOD Kámen opravena
vozovka před bytovkami čp. 91 a 92). Firma Pučálek postavila základy pro
budoucí garáž u HZ. Ing. Zadražil dodal dokumentaci k objektu HZ, aby
mohla být pod čp. 111 zapsána do katastru nemovitostí, před tím bude ještě
zažádán Stavební úřad v Pacově o schválení.
Ad 7.Také akce Úpravy veřejných prostranství – již dávno dokončená – se po
nepříjemných průtazích ze strany SZIF blíží k finančnímu vyrovnání.
Ad 8. Starosta obce seznámil členy ZO s dopisem paní Jiřiny Železné z Karlových
Varů, zastupující 3 dotčené osoby, ve kterém navrhuje celkem 5 pozemků
v k. ú. Kámen u Pacova k vyřešení. Čtyři pozemky jsou obhospodařovány
VOD Kámen nebo pí Zemanovou, pátý je v užívání ČR. Obec nabízí
paní Železné odkoupení prvních 4 pozemků za cenu 5,-Kč/m².
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ZO dalo souhlas k záměru eventuálního odkoupení 4 pozemků od paní Jiřiny
Železné a jejích sourozenců.
Ad 9. Starosta obce předložil nabídku zhotovení odznaků se znakem obce Kámen pro
oslavu Dne Obce Kámen 31. 8. 2013.
ZO vyslovilo souhlas s objednáním 500 ks větších odznaků se znakem obce
Kámen, pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů.
Ad 10. Starosta obce informoval o koupi pozemku č. 238/7 v k. ú. Kámen u Pacova od
paní Zemanové. Vše je připraveno k zapsání koupě pozemku v katastru
nemovitostí.
Ad 11. Starosta obce předložil zprávu o dotačním projektu na vybudování studny
v místní části Nový Dvůr. S firmou Altec International Holešov je k podpisu
připravena smlouva o dílo. Na stavbu za 566 tis. Kč je vypsána dotace 90 %.
Ad 12. Starosta obce ukázal ZO průkaz energetické náročnosti budovy MŠ Kámen,
čp. 86. Zastupitel P. Podsklan podal zprávu o opravě MŠ Kámen podle
požadavků hygieny. Práce jsou prováděny v souladu s požadavky KHS
a budou dokončeny podle předpokladu do 31. 8. 2013.
Ad 13. Různé:
a) Starosta obce předložil návrh ke změně Územního rozhodnutí o podmínkách
výstavby domků z r. 2006. Požádal zastupitele, aby se ke změnám vyjádřili
a připojili vlastní návrhy.
Usnesení: ZO rozhodlo připravit návrh změny některých bodů vyhlášky
k Územnímu rozhodnutí čj. 5951/05/Ko ze dne 13. 2. 2006. Návrh změny
některých bodů vyhlášky připraví do příštího zasedání ZO tak, aby mohly být
projednány s dotčenými orgány. Pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů.
b) Starosta obce podal návrh na výsadbu stromů v obci v sousedství parkoviště.
Konkrétní návrhy budou připraveny po poradě s odborníky.
Ad 14. Starosta po projednání všech bodů programu 35. ZZO ukončil
Zapisovatel: Jan Tomášek

Co je nového







Větší obecní budovy musí mít podle nové legislativy Průkaz energetické náročnosti
budovy (PENB). V Kámeně se to týká mateřské školy a budovy obecního úřadu.
Školka už PENB má, obecní úřad ho získá s připravovaným projektem zateplení.
Pánové Pavel Podsklan, Jaroslav Škrleta, Jan Zíka, Karel Hladík a Pavel Podsklan
ml. opravili hygienické závady ve školce. Ukázalo se však, že práce je daleko
náročnější a že je potřeba vyměnit celý přívod vody v přízemí, a s tím souvisely
další práce – podlahy, kachlíky atd. S velkým nasazením všech zúčastněných včetně
žen při úklidu se podařilo zvládnout práce v termínu.
V Nízké Lhotě se uvolnila anténa rozhlasu, v Kámeně nefungoval radar. Obě závady
opravila firma Empemont ihned po upozornění.
Mladé smrčky na parcelách se nebezpečně přibližují elektrickému vedení. Budou
odstraněny podle normy.
Česká pošta nemá dost pracovníků a v Kámeně je každou chvíli zavřená.
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Pilně se pracuje v odpočinkové zóně.
Kámen se připravuje na velkou událost – Den obce Kámen. Vrcholem bohatého
kulturního programu bude odhalení a vysvěcení nového vyšívaného znaku a vlajky,
obec vydává nové odznaky.
Obecní úřad (státní správa) musí mít na kulatém razítku státní znak. Obec
(samospráva) má státní znak jen v případě, že nemá znak vlastní. A tak má Kámen
nové razítko!
Narodily se hned čtyři děti: Pavel Čára, Madeleine Brožová, Tomáš Zadražil,
Jaroslav Král. Nevídané!

Jaroslava Přibylová – Pár řádků z kulturní komise
V minulém čísle jsme vás zvali na tradiční akci Vítání jara, která byla opět
vydařená. Po přednesení básniček dětí z mateřské školy se zpívalo a tancovalo, až do
pozdních hodin večerních. Bohužel ta účast nebyla tak hojná, jak jsme doufali, ale i tak
jsme jaro přivítali, jak se patří.
Na jaře jsme mezi nás také přivítali nové občánky. Verunku Kunešovou,
Adámka Dvořáka a Adélku Krbcovou. Vítání občánků je vždy příjemné setkání, jsme
rádi, že v naší obci je dobrá voda. Nových občánků stále přibývá, jen během pár měsíců
přibyli další 4 občánci. Tímto bychom chtěli pogratulovat a popřát hodně zdraví
Jarouškovi Královi, Madlence Brožové, Pavlíku Čárovi a Tomáškovi Zadražilovi.
Jistě jste si už všimli, že v naší obci se začíná budovat nová odpočinková zóna,
kde v budoucnu vyroste dětské hřiště a lavičky pro příjemné posezení.
A závěrem bych se chtěla zmínit o akci, která proběhne 31. srpna 2013 na
našem hradě. Naší obci bude slavnostně předán vlastní znak a prapor. Bude to velká
událost pro naši obec.

Ještě o čápech
Kámenský příběh o čapím hnízdě jsme již prezentovali. Z přičinění Václava
Šmejkala se o něm dozvěděla také Skupina pro výzkum brodivých ptáků, garant
programu ochrany biodiverzity v ČR „Rod Ciconia a ostatní brodiví“ a nové hnízdo je
uvedeno na stránkách čápů bílých severních a středních Čech a Pelhřimovska. Jejich
adresa je www.sever.capiweb.cz a v Aktualitách najdete fotografie i článek, který
přetiskujeme:
Hnízdění čápa bílého v obci Kámen (Pelhřimov)
Před rokem 2000 vzniklo hnízdo čápa bílého na nepoužívaném mohutném cihlovém
čtyřhranném komíně, výšky 13 m, stojícím na boku vyšší přízemní budovy zemědělského
objektu čp. 65. Nadmořská výška místa 586 m, geografické souřadnice 49°25´30.72´´N,
15°00´59.06´´E. Úspěšnost hnízdění čápů byla na této lokalitě střídavá. Na jaře
letošního roku (2013) bylo hnízdo obsazeno párem čápů. V sobotu 4. 5. 2013 ve 4 hodiny
se celý komín zřítil i s hnízdem. Ve spadlém hnízdě byly nalezeny 2 rozbitá vejce. Díky
pochopení obecního úřadu a iniciativy občanů obce Kámen byl asi 25 m od původního
komína ihned vztyčen vyřazený betonový sloup s hnízdní podložkou a na něj dán základ
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hnízdního materiálu. N. v. 585 m, 49°25´31.65´´ N, 15°00´59.49´´E. Čapí pár ale hned
náhradní hnízdění nepoužil a začal nosit větve na komín obytné budovy čp. 65.
Po zatopení a odvodu kouře komínem se čápi přemístili na vztyčený sloup s hnízdní
podložkou. Zasedli a koncem června bylo v hnízdě zjištěno 1 mládě. To však zahynulo,
patrně též vlivem soustavných dešťů a chladna v průběhu hnízdění. Dospělí čápi se na
lokalitě nadále zdržují.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 9
Léto pomalu končí, ale myslím, že se nikomu z nás ještě nechce s ním loučit.
Proto bych se dnes ještě rád ohlédl po tak typických představitelích léta, jako jsou vážky.
Za slunných dnů se s příslušníky tohoto řádu určitě setkáme všude u vody a s některými
i daleko od ní. Protože se jedná o poměrně velký a nápadný hmyz, určitě si jich občas
všimne každý.
Ovšem není vážka jako vážka. Ve skutečnosti rod zahrnuje devět čeledí a každá
čeleď dál několik rodů. Podrobné členění však nechme odborníkům. My se dnes spíš
podíváme na několik druhů typických pro naše okolí. Kolem Konopáků, Skaličáku,
Černého rybníka či rybníčka v Zouvakří potkáme v první řadě vážky s tmavě barevnými
křídly. Tato křídla v klidu skládají nad hřbetem. Podle tohoto držení křídel dostaly jméno
- motýlice. Ty jsou tu zastoupeny hned dvěma druhy. Motýlicí obecnou, která se
objevuje jako jedna z vůbec prvních vážek už od konce dubna a o maličko pozdnější
motýlicí lesklou. Obě jsou tu naprosto běžné.
Dále se můžeme setkat s drobnými útlými vážkami s modrými, příčně černě
pruhovanými, nebo zas výrazně rudými tělíčky. Křídla v klidu drží podél těla. To jsou
šidélka. K tomuto rodu patří i druhy méně pestře zbarvené, které však častěji unikají
pozornosti.
Jako třetí jsou tu zastoupena šídla. Jsou to většinou robustnější pestře zbarvené
druhy, držící v klidu křídla tak, že připomínají helikoptéru. V klidu je však zastihneme
málo kdy. Jsou to vytrvalí letci, s nimiž se právě můžeme setkat i v lukách a polích
daleko od vody. Nejběžnější je u nás asi šídlo královské s černou kresbou na blankytně
modrém zadečku a červenohnědé šídlo velké se zlatavými křídly. Dalším je trochu méně
nápadné šídlo modré.
Z vlastních vážek si nejspíše všimneme vážky ploské, která se vyznačuje
širokým, plochým, světle modrým zadečkem.
O šídlatkách, klínatkách či šídlatcích se vůbec nezmiňuji, protože jsou
u nás vzácnější. Dalo by se toho vyprávět ještě moc, ale nejdůležitější je asi jedno.
Všechny druhy vážek jsou dravé a konzumují především komáry, takže krom toho, že
jsou ozdobou letní přírody, jsou i mimořádně užitečnými pomocníky nás lidí.
22. 8. 2013 -

František Hofman, Jan Tomášek, Miloslav Daněk, Jaroslava Přibylová
foto kancelář parlamentu ČR

Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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