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Kámenský občasník č. 8
Obec Kámen,

místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Dospěl jsem k názoru, že v obci, která má několik místních částí a téměř
300 obyvatel, má být starosta uvolněný. Aby stíhal vyřizovat agendu
obecního úřadu, odpovídat na dopisy a stížnosti občanů, dohlížet na
webové stránky, vzdělávat se, komunikovat s občany i s úřady, hlídat
dodržování vyhlášek a nařízení, dohlížet na obecní práce, hledat nové
finanční zdroje, sloužit obci ve dne v noci. „Obyčejné“ lidi takové
věci samozřejmě nezajímají a nechtějí slyšet, že by starosta měl být
placen za „jejich“ peníze, zvláště když je to důchodce, který by stejně jinak neměl co
dělat. No budiž, současný starosta uvolněný být nemůže. Ale co ti další? Zase budou utíkat do úřadu večer po práci nebo v neděli, aby rychle podepsali co je třeba, na e-mailovou
poštu se ani nepodívali a vyřizovali jenom to, co už opravdu hoří? Mám velikou úctu
před Daliborem Jarošem, že vůbec stíhal to co stíhal. Ale bude toto cesta do budoucna?
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Josef Dvořák – Dvě poznámky
sekačka

22890

nůžky na plot

13752

čelní nakladač

150000

traktor

204000

řetězy traktor

2520

auto Pick-Up

31500

křovinořez

19827

gumy traktor

26382

motorová pila
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17977

přívěs
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nářadí
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nářadí

4437

oprava automobilu

20580

nářadí

2768

žebřík
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traktor přední gumy

13028

el.centrála+kompresor

8281

míchačka

3990

rudl

1250

sněhová fréza

37991

nářadí

3140

Dnes bych se chtěl zastavit u několika
problémů, které trápí nás zastupitele a zapříčinily
i nesouhlas některých občanů naší obce. V první
řadě se jedná o dar od firmy ČEPS v hodnotě
700 000 Kč a jeho smysluplné využití. Asi většina
z Vás neví, že jsme darovanou částku byli nuceni
utratit do konce roku 2011, jinak bychom museli
neutracenou část vrátit. Proto jsme udělali seznam
potřebných věcí a postupně vyřazovali ty, které se
nám zdály méně důležité. Na každé položce jsme se
v zastupitelstvu nakonec shodli. Pro zajímavost
předkládám seznam a ceny zakoupených věcí.
Další problém o kterém chci psát je utrácení
peněz z úložek naší obce. Mezi občany se vyskytly
informace, že nové zastupitelstvo začalo utrácet
peníze pracně naspořené minulými zastupiteli. Proto
bych rád tyto věci uvedl na pravou míru. Nové zastupitelstvo samozřejmě žádné peníze z úložek neutratilo, nýbrž je použilo na investice do modernizace rozhlasu a opravy požární zbrojnice, což činilo
zhruba 900 000 Kč. Po proplacení dotací od SZIF na
uvedené akce přijdou tyto finance zpět na původní
účet. V souvislosti s tím si myslím, že udržování
výše úložek nebo jejich navyšování není vždy účelné, hlavně pokud se vyskytne investice potřebná
a výhodná pro obec a její občany. Přeci musí být
každému jasné, že je lepší použít peníze z úložek,
kde je stejně minimální úrok, než si brát úvěr a platit
splátky s vysokými úroky.
Závěrem bych chtěl podotknout, že všichni
občané naší obce mají právo na veškeré informace
týkající se obecního hospodaření a zastupitelé jsou
povinni je poskytnout. Netýká se to samozřejmě jen
úředního dne, protože starosta je na obecním úřadě
v podstatě každý všední den a v pondělí, v úterý a
ve čtvrtek navečer i místostarosta.

Co se stalo




Nový rok byl přivítán ohňostrojem a ohnivou show Jiřího Čecha.
Dva zastupitelé se zúčastnili exkurze v ÚSP Těchobuz.
Bylo zvýšeno vodné. Občané budou platit 15,- Kč za 1 m3 odebrané vody.
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Po dlouhotrvajícím mrazu přišly
záplavy sněhu a prověřily novou
techniku a připravenost obsluhy.
S traktorem jezdil Jaroslav Škrleta, s frézou Josef Roubík. Oba
obstáli výtečně.
Rozpočet obce na rok 2012 byl
opět schválen jako vyrovnaný.
Příjmy i výdaje budou činit
2 820 400 Kč.
Zemřel Miroslav Diviš.
Narodila se Amálie Vesecká,

čtvrté dítě v rodině. Blahopřejeme!
Někoho může zajímat nabídka finančního arbitra. Čtěte na úřední desce!

Co se chystá v novém roce




Připravují se žádosti o dotační programy.
Program Komplexní úpravy obecních
ploch, který vzešel z loňské ankety občanů (oáza+pařezy+schody), je těsně před
schválením.
Budou se opravovat tři asfaltové plochy, a to před čp.22 (Bednařík), před řadovkami a zadní cesta okolo úřadu na
hrad.





Bude opravena kaplička v Nízké
Lhotě.
 Některé lesní plochy budou zalesněny.
 Péče o zeleň ať už přímo v obci,
v lese anebo v remízcích, alejích a
různých strouhách mimo les bude
patřit k prioritám činnosti obce.
 Toska bude zapsána do katastru
nemovitostí a bude se připravovat
projekt na její přestavbu.
Chodník k areálu VOD by se měl vybudovat společnými silami obce a družstva.
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Obchvat Kámena spěje do fáze stavebního povolení, řeší se problém zastávky
dálkových autobusů.
Bude se řešit vodovod z obecních studní do Nového Dvora.
Čistírny odpadních vod v Kámeně a v Nízké Lhotě jsou ve stadiu územního
rozhodnutí, ale realizace půjde pomalu.
Transformace ÚSP Těchobuz do jiných obcí se připravuje a o Kámenu se uvažuje
pro druhou etapu.
Na přání občanů obec vybuduje přístřešek na zastávce autobusu. Bude dřevěný,
nesmí rušit pohledy z hradu ani na hrad a bude stát na základech stávající
zastávky, takže to nebude nová stavba. Stavět ho bude ta z místních truhlářských
firem, která přijde s nejvýhodnější nabídkou.
Obec opět nabízí zájemcům smlouvu na obsluhu parkoviště v turistické sezóně.
Nechť se přihlásí také ti, kteří měli loni kritické připomínky.
Řadu zajímavých akcí připravuje kulturní komise.

Helena Králová: Pacovsko – nejstarší region v Česku
Koncem loňského roku (15.12.2011) byly zveřejněny předběžné výsledky Sčítání
lidu domů a bytů (SLDB) 2011, které na našem území proběhlo v březnu 2011.
Možná si někteří z vás vybaví informaci, která proběhla hlavními televizními zprávami a týkala se našeho nejbližšího města. Mezi jinými informacemi z předběžných
výsledků SLDB byla v médiích prezentována i ta, že Pacov je nejstarší obcí v ČR,
nejmladší obcí je Lysá nad Labem.
Hned se mi (a jistě nejen mě) v hlavě vyrojilo spousty otázek: Čím to je? Je zde
hodně starých lidí? Může to zapříčinit přítomnost domova důchodců? Nebo mladí lidé
odcházejí pryč? Nebo se zde rodí málo dětí? Jak to, že je Pacov starší, než třeba některé malé obce s minimem dětí? Je Pacov výjimkou ve svém okolí, nebo jsme celkově
starý region? Pokud ano, týká se to více okolních okresů? A jak je na tom Kámen?
Když jsem se tomuto tématu začala věnovat důkladněji, zjistila jsem, že k médiím
unikla poněkud nepřesná informace. Správná interpretace dat měla být, že: „nejstarším
správním obvodem obce s rozšířenou působností je Pacov, nejmladším je správní
obvod obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem.“ Tedy nejde o obce, ale
o správní obvody obce s rozšířenou působností (SO ORP).
V Česku existuje 205 obcí s rozšířenou působností (ORP), na které jsou přeneseny některé agendy státní správy. Ty tuto státní správu vykonávají i pro obce ve svém
spádovém regionu = správním obvodu (SO). Proto se těchto 205 regionů nazývá právě
SO ORP. Do SO ORP Pacov spadá 24 obcí, včetně Kámena. Pokud budu v článku
používat výraz Pacovský region či Pacovsko, pak myslím právě tento SO ORP.
Původní zpráva z médií byla tedy poněkud nepřesná. Ani po opravě se však nic
nemění na tom, že se nás velice týká, neboť Pacovsko je nejstarší region v Česku a my
jsme jeho součástí. Prozatím jediná data týkající se věku, dostupná z předběžných
výsledků SLDB jsou počty obyvatel ve věkových kategoriích 0-14, 15-64 a 65 a více
4

let. Proto nejde spočítat průměrný věk. Vhodným ukazatelem pro srovnání věkové
struktury je podíl nejstarší věkové kategorie 65 a více let na celkovém počtu obyvatel.
Podíl obyvatel starších 65 let je v Pacovském regionu 19,3 % - každý pátý člověk,
který zde žije, je starší než 65 let. Pro srovnání – v republice je tento podíl 15,8 %
a výše zmiňovaný nejmladší SO ORP Lysá nad Labem má podíl poproduktivní složky
obyvatelstva pouhých 11 %! Je vidět, že rozdíly jsou zde veliké.
Musím však dodat, že region Lysé nad Labem „zvítězil“ jen díky v současnosti
největšímu městu Milovice, které leží na území bývalého vojenského prostoru Mladá.
Od zrušení vojenského prostoru v roce 1995 do současnosti se do obce přistěhovalo
neuvěřitelných 8000 lidí, čímž se obec zvětšila na aktuálních 9600 obyvatel. Nově
příchozí jsou samozřejmě mladí lidé.
Obdobné výsledky za regiony dostaneme, když sledujeme poměr nejstarší kategorie obyvatel a dětí do 15 let – tzv. index stáří, který ukazuje zda převažuje dětská
složka – hodnota menší než 1, nebo je dominantnější kategorie 65 a více let – pak je
hodnota větší než 1. V rámci celé republiky je poměr těchto dvou složek vyrovnaný
(hodnota 1,1). Pacovsko s hodnotou 1,45 jednoznačně vede v převaze seniorů, naopak
region kolem Lysé nad Labem dosahuje hodnot pouhých 0,56 (na jednoho seniora
skoro dvě děti). V dalším textu budu již srovnávat pouze dle jednoho ukazatele – a to
podle podílu věkové kategorie 65 a více let na celkovém počtu obyvatel.
K dalším regionům s vysokým podílem obyvatel staršího věku patří Milevsko,
Mariánské Lázně, Humpolec, Horažďovice a Sušice (všechny nad 18 % obyvatel
starších 65 let). Z následujících pak jmenujme například velká města jako Plzeň,
Brno, Zlín, Hradec Králové (všichni těsně pod 18 %) a některé části Prahy (v rámci
Prahy jsou velké rozdíly mezi jednotlivými částmi města). Ke starým regionům patří
i další v našem blízkém okolí: Pelhřimovsko, Písecko, Třeboňsko či Táborsko (na
hranici 17 %) a další. Nejmladší jsou pak zejména regiony v zázemí Prahy (Černošice,
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Říčany), ale i například Kaplice či Tachov.
Pokud bychom srovnávali jednotlivé obce, tak zde jsou rozdíly samozřejmě
mnohem výraznější. Nejvyšší podíl seniorů lze očekávat v malé vesnici spíše než ve
velkém městě, kde jsou extrémy tlumeny právě velkým množstvím lidí. Ale i zde
hraje Pacovský region prim. Nejstarší obcí v Česku (podle podílu seniorů) je totiž
Čáslavsko! Ze 105 obyvatel je 52 z nejstarší věkové kategorie! Do první padesátky
obcí se vešla ještě Vysoká Lhota (z 20 obyvatel je 7 starších než 65 let, ale navíc zde
není žádné dítě do 15 let!) a Vyklantice (ze 172 obyvatel jich 54 patří do věkové kategorie 65 a více let).
Jen pro doplnění – na druhé straně žebříčku je „extrémní obec“ Březina (okres
Vyškov), kde bydlí pouze 2 obyvatelé, a oba jsou v produktivním věku (15-64 let),
tudíž podíl seniorů je 0. Z těch větších obcí jsou to pak dramaticky se rozrůstající
satelitní obce v zázemí Prahy: Květnice, Milovice, Nupaky, kde na 100 obyvatel
připadá jen 4-5 lidí starších 65 let.
5

Avšak i samotné
město Pacov je ve
srovnání s ostatními
staré. Z jeho bezmála
5000 obyvatel je
téměř 1000 starších
65 let. Takže obdobně
jako pro celý region
Pacovsko i pro město
Pacov platí, že každý
pátý obyvatel patří do
nejstarší věkové kategorie 65 a více let.
Mezi městy nad 4000
obyvatel je pouze
9 měst s vyšším podílem seniorů než má Pacov. Jednoznačně vedou Františkovy Lázně společně se Sezimovým Ústím – v obou městech je každý čtvrtý obyvatel starší než 65 let. Starší než
Pacov jsou pak už jen města Hradec Králové, Mariánské Lázně, Turnov, Milevsko,
Hronov, Ledeč n.Sázavou, Meziboří (okr. Most).
Může mít na věkovou strukturu Pacova vliv přítomnost domova důchodců?
Jistě ne, a to z několika důvodů:
1. celkový počet klientů Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou je 132,
z toho většina by v Pacově žila i bez tohoto zařízení (jsou to lidé původem
z Pacova), tudíž počet seniorů v Pacově se díky Domovu navýšil jen zanedbatelně
2. domovy důchodců jsou i v jiných obdobně velkých městech a rozhodně je to neposunulo mezi nejstarší města
3. věková struktura města odpovídá struktuře celého regionu
A jak je na tom Kámen? Z celkového počtu 257 obyvatel je 40 starších než 65 let,
takže jejich podíl je 15,6 % na celku. To zhruba odpovídá průměru ČR. Index stáří
v Kámeně je 1,4, což znamená, že senioři převažují nad dětskou složkou. I přes to,
patříme v pacovském regionu mezi mladší obce. Ještě nižší podíl seniorů a zároveň
výraznější zastoupení dětí mají Zlátenka, Dobrá Voda a Salačova Lhota, ve kterých
děti do 15 let převažují nad počtem obyvatel ve věku 65 a více. A ve Zlátence je podíl
seniorů na celku pouhých 12,8 %.
Hlavní příčinu ve věkovém složení v našem regionu, tedy vysokém podílu staršího obyvatelstva vidím v dlouhodobém odlivu mladých lidí, ale i v nízkém podílu
národnostních menšin a cizinců, kteří obecně mívají vyšší počet dětí. Možná má vliv
i čisté životní prostředí, snad se místní lidé dožívají vyššího věku, ale přiznám se,
že to jsem nezjišťovala, snad v některém z příštích článků.
Jaké jsou rozdíly oproti sčítání lidu před deseti lety? Jednoznačně se potvrdil fakt,
že dochází ke stárnutí populace. V roce 2001 bylo zastoupení seniorů nižší na všech
úrovních – a to v Česku, v Pacovském regionu, v Pacově i v Kámeně. Je tomu stejně
i ve většině dalších regionů a měst. Výjimku tvoří města a regiony v zázemí velkých
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měst, zejména Prahy, kde má dominantní význam suburbanizace – stěhovaní zejména
mladých rodin do těchto oblastí. Již před 10 lety patřilo Pacovsko k nejstarším regionům Česka.
Na závěr bych chtěla dodat, že se jedná o předběžné výsledky SLDB, ale ta
„předběžnost“ je pouze v tom, že se jedná o údaje o obyvatelích dle trvalého pobytu.
Definitivní výsledky budou zpracovány podle místa obvyklého pobytu. Definitivní
výsledky (které bude Český statistický úřad postupně zveřejňovat v průběhu let 2012
– 2013) se tedy mohou od těchto dat lišit, ale rozdíl nebude nijak výrazný.

Z obecní kroniky roku 2011
kronikář Josef Přibyl, čp. 4














Počasí podrobně zapsáno, ale nebylo nijak výjimečné
Do mateřské školy na rok 2011-2012 se nahlásilo 23 dětí z Kámena a okolí
Hrad Kámen se rozhodnutím zastupitelstva Kraje Vysočina stal od 1. 1. 2011
pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov. Na hradě byli opět zavedeni průvodci.
Kastelán Miloslav Vaňha ukončil pracovní poměr. Hrad navštívilo 17 624 osob.
Kulturní akce na hradě: Slavnostní odhalení svatební korouhve korunního prince
Rudolfa a Štěpánky Belgické z r. 1881. Vítání občánků. Sraz držitelů historických
motocyklů s účastí na 1000 osob. Dvakrát noční prohlídka s vystoupením skupin
historického šermu Sígři a Jezerniční páni.
Situace v zemědělství se zlepšila a pro VOD Kámen to byl velmi dobrý rok.
Bioplynová stanice po ukončení zkušebního provozu jede na 97 % výkonu
a vyrábí 700 kW/h.
Na letišti se za spolupartnerství VOD konaly dvě akce celostátního významu.
V červnu to byl Den Case a v září Den zemědělce.
Sbor dobrovolných hasičů oslavil 100 let od založení. Za krásného počasí shlédli
diváci soutěže v požárním sportu, výstavu historické techniky, vystoupení šermířů
a profesionálních hasičů.
Byla provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Obec nakoupila z daru společnosti ČEPS ojetý traktor s nakladačem a radlicí,
vozidlo Felicie Pick-up s přívěsem, křovinořez, motorové nůžky, sněhovou frézu
a vybavení dílny. Byl přijat zaměstnanec na plný úvazek. Byl modernizován
bezdrátový rozhlas s připojením do Nízké Lhoty a Nového Dvora, měřič rychlosti
(radar) byl instalován i z druhé strany a ještě bylo obci poskytnuto 7 úsporných
svítidel. Přechody přes silnici I/19 byly osvětleny podle evropských norem.
Objekt Toska byl geologicky zaměřen a bude zapsán do katastru nemovitostí.
Pro malý zájem byla snížena cena stavebních parcel. Obecní úřad začal vydávat
tiskový plátek Kámenský občasník. Na prodejně COOP byla umístěna nová
úřední deska. Kulturní komise zorganizovala vítání občánků, dva zájezdy do divadla a mikulášskou besídku.
Pohyb obyvatel: Čísla popisná 19, 24, 45 mají nové majitele.
Zemřeli: 19.2.Václav Cygánek (71), 19.2.Jiří Prchlík(71), 7.3.Emilie Tomšů (81),
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23.3. Jiří Bína (76), 27.4. Petr Pilský (41), 18.11. Pavel Měkyna (58).
Narození: 2.7. František Brož, 22.9. Daniel Daněk. Sňatky: 16.4. Petra Slabá a
Zbyněk Markvart, 23.4. Marie Tomšů a František Brož, 9.7. Jana Slabá a Martin
Křepelka. K trvalému pobytu se přihlásilo 7 občanů a odhlásilo 12 občanů.
Počet obyvatel k 31.12. 2011 byl 267.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Letecké snímky s vysokým rozlišením (viz titulní strana) umožňují
přiblížit a zvětšit každý dům nebo strom ve vsi při pohledu z několika směrů.
Toto jsou pohledy z jihojihovýchodu.

--------------------------------------------------------------------------------------

27. 2. 2012 - František Hofman, Josef Dvořák, Helena Králová, Josef Přibyl,
foto Tomáš Hora, Jiřina Vokurková
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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