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Kámenský občasník č. 39
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Co dnes najdete v občasníku? Když to vezmu od konce, z plakátu
vyčtete prázdninový program na hradě - děti, motoristé i maminky
v očekávání se mohou těšit na prohlídku hradu – třeba večerní.
Elektromotoristé a elektrocyklisté přijedou vyzkoušet nové dobíjecí
místo a obyčejní lidé se opět mohou svézt elektromobilem. Já už to
mám za sebou a věřte – stojí to za to. Hasiči a hasičky se dozvědí
výsledky soutěží v Kámeně a ve Věžné, milovníci přírody budou
zase smutnější z úbytku čejky chocholaté, o kultuře jako vždy – no
a výběry ze zápisů ze zasedání už číst nemusíte, dávno jste si je
přečetli v originále. Tak ať se vám číslo 39 líbí!
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Výběr ze zápisu z 32. zasedání zastupitelstva obce 11. 5. 2017
Přítomno 6 členů ZO, omluven Josef Dvořák, host: Pavel Hodáč
Ad 3. Kontrola závěrů 31. ZZO
 Pronájem parkoviště - s nájemcem Josefem Dvořákem byla uzavřena smlouva.
 Připojení domovní čistírny panu Petru Kunstovi bylo schváleno.
 Řešení posilového zdroje vody v Nízké Lhotě nadále probíhá.
 Finanční dar na žádost organizace FOKUS Vysočina byl uhrazen.
 Finanční dar na žádost kulturního výboru na akci Vítání jara byl uhrazen.
 Zřízení pobočky firmy na provozování stavebních jeřábů bude obec Kámen
podporovat s podmínkou, že doprava bude vedena mimo zástavbu obce.
 Od 1. 1. 2017 vykonává funkci účetní Svazku obcí PSV paní Mgr. Helena Králová.
 Umístění ukazatelů k hradu zatím neproběhlo.
Ad 4. ZO projednalo závěrečný účet a účetní závěrku obce Kámen a MŠ Kámen za rok
2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, dokumenty
byly vyvěšeny na úřední desce.
Ad 5. Starosta seznámil zastupitele s jednáním zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
o projednání převodu kaple P. M. Bolestné v Kámeně do vlastnictví kraje. Zastupitelstvo
kraje položilo základ pro řešení problému kámenské kaple.
Ad 6. Starosta obce podal zprávu o předváděcí akci k problematice elektromobility.
Zastupitelé i hosté se mohli blíže seznámit s touto alternativou dopravy a mohli se
elektromobilem svézt. Obec usiluje o zřízení dobíjecího místa a zapsání do elektromapy
ČR. Zastupitel Jan Král podpořil elektromobilitu s dobíjením elektromobilů a také
elektrokol
Ad 7. Starosta obce informoval o úpravě prostranství v Kámeně pod kaplí, pod hradem
a na návsi v Nízké Lhotě. Všechny plochy jsou upravené, tráva je částečně zasetá.
Ing. Paclová připravuje návrh výsadby vhodnými stromy, keři a plazivými kultivary
rostlin.
Ad 8. ZO schválilo finanční dar pro Linku bezpečí ve výši 1.000,- Kč.
Ad 9. Dojde k majetkoprávnímu vypořádání pozemků mezi obcí Kámen a Krajem
Vysočina kolem hradu.
Ad 10. Vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina oznamuje, že je na všech
pracovištích FÚ zpřístupněn seznam daní z nemovitých věcí na rok 2017.
Ad 11. Starosta předložil oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým
mapováním v k.ú. Kámen u Pacova zjišťováním průběhu hranic katastrálního území,
pozemků a vnějšího obvodu budov.
Ad 12. Zastupitelka Jaroslava Přibylová podala informaci o kulturních akcích obce
v nejbližších měsících, m.j. o Vítání jara, o divadelním představení v Týně nad Vltavou
a o zájezdu do moravského sklípku.
Ad 13. Různé
a) Čistota parkoviště v obci a jeho okolí
Pan Pavel Hodáč vyřídil vzkaz občanů o potřebě starat se o čistotu na parkovišti.
ZO nebere tyto okolnosti na lehkou váhu, čistota se zlepšila s omezením vjezdu
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kamiónů, byl schválen nákup dvou košů na psí exkrementy, majitelé psů byli
vyzváni, aby po svých psech uklízeli.
b) Žádost Jednoty SD Kamenice nad Lipou
Jednota Kamenice nad Lipou se zapojila do grantového programu Venkovské
prodejny 2017 v rámci Fondu Vysočiny a žádá obce o spolupráci. ZO informace
vzalo na vědomí a o případné účasti v grantu povede ještě další jednání.
c) Zájem o novou výstavbu RD v obci Kámen
V posledních měsících se zvyšuje zájem o obecní pozemky pro výstavbu
rodinných domů v obci Kámen. Starosta obce se zájemci komunikoval a sdělil jim
možnosti, které mohou využít - obrátit se na současné majitele nezastavěných
pozemků či na majitele domů. Hledají se další možnosti pro vytvoření nových
stavebních pozemků.
d) Žádost SDH Kámen
SDH Kámen požádal o finanční dar na uspořádání okrskové hasičské soutěže,
která se bude konat v Kámeně dne 20. května 2017.
ZO schválilo finanční dar pro SDH Kámen.
Ad 14., 15. Po krátké diskusi starosta 32. ZZO ukončil.

Výběr ze zápisu z 33. zasedání zastupitelstva obce 8. 6. 2017.
Přítomno 7 členů ZO, host J. Roubík
Ad 3. Kontrola závěrů 32. ZZO:
- Závěrečný účet obce Kámen a účetní závěrka obce Kámen a účetní závěrka MŠ
Kámen za rok 2016 byly schváleny bez výhrad.
- Finanční dar pro Linku bezpečí byl uhrazen.
- Vypořádání pozemků mezi obcí Kámen a Krajem Vysočina bylo ze strany obce
Kámen uzavřeno, další postup bude řešit kraj
- Vyhláška Finančního úřadu byla zveřejněna.
- Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu bylo zveřejněno.
- Kulturní akce - Vítání jara se zdařilo, o plánované srpnové představení v Týně
nad Vltavou je velký zájem, proto se objednaly další vstupenky
- Zájem o nové pozemky pro výstavbu RD v obci Kámen stále trvá.
Ad 4. Zastupitelka Zlata Vobinušková předložila rozpočtové změny č. 999002 k 25. květnu
2017, které zpracovala účetní obce Irena Cihlářová. Účetní doklad je v příloze usnesení.
Ad 5. V rámci programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2017 bylo osloveno 5 firem,
které se mohou přihlásit do zjednodušeného výběrového řízení na realizaci opravy
tenisového kurtu v Kámeně. 20. 6. 2017 proběhne otevírání obálek a výběr vítězné firmy.
Ad 6. Starosta obce a zastupitel Jan Král podali zprávu o plánované výměně osvětlení
v MŠ. ZO schválilo výměnu osvětlení v Mateřské škole Kámen, kterou zajišťuje Jan Král.
Výměna bude realizována během letních prázdnin a budou použita LED svítidla.
Ad 7. Hasička Zlata Vobinušková podala zprávu o okrskové hasičské soutěži, která se
konala 20. května 2017 na hřišti v Kámeně. Soutěže se zúčastnily celkem čtyři sbory
(Kámen, Věžná, Dobrá Voda a Eš), soutěžních družstev bylo celkem osm, z toho dvě
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ženská. Soutěž se navzdory chladnému počasí vydařila a hasiči své úspěchy oslavovali do
nočních hodin.
Ad 8. Starosta obce informoval o probíhající úpravě obecních pozemků. V nejbližších
dnech začne výsadba keřů, sazenice a osivo jsou objednané.
ZO informace výsadbě keřů na obecních prostranstvích vzalo na vědomí.
Ad 9. Starosta zastupitele informoval o několika nabídkách na nákup čisticího stroje.
ZO informace vzalo na vědomí a o nákup čisticího stroje nejeví zájem kvůli nízké
využitelnosti. Stále trvá rozhodnutí o nákupu dvou košů na psí exkrementy.
Ad 10. Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí o prodej části obecního pozemku
č. p. 910/4 v k.ú. Kámen u Pacova. Důvodem žádosti je stavba dřevěné přístavby na
nářadí. ZO uložilo starostovi vyvěsit na úřední desce záměr před schválením.
Ad 11. Starosta obce podal zprávu o žádosti na pronájem části obecního pozemku
č. p. 910/4 v k.ú. Kámen u Pacova. Pozemek bude dočasně využit pro umístění plechové
garáže o rozměrech 3x5 m na betonových patkách. ZO uložilo starostovi obce vyvěsit na
úřední desce záměr před schválením na pronájem části obecního pozemku na dočasné
umístění plechové garáže na dobu pěti let.
Ad 12. Starosta obce informoval o oznámení o ohlášení dřevostavby na nářadí na
pozemku č. p. 843/36. ZO oznámení vzalo na vědomí.
Ad 13. Starosta obce obdržel žádost o snížení poplatku za popelnice chalupáře, který je
sám a chalupu užívá jen po omezenou dobu v roce. ZO rozhodlo poplatek pro chalupáře
nesnižovat z důvodu, že snížení by bylo v rozporu s Obecně závaznou vyhláškou
č. 01/2012.
Ad 14. Starosta obce uzavřel smlouvu se společností E.ON ČR o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro zřízení nového odběrného místa na
podporu elektromobilů a elektrokol. Odběrné místo bude zřízeno na obecním pozemku
č. p. 910/3 v k.ú. Kámen u Pacova.
Ad 15. Starosta obce informoval o dalších okolnostech grantového programu Venkovské
prodejny 2017 v rámci Fondu Vysočiny. ZO rozhodlo se do grantového programu
Venkovské prodejny 2017 nezapojovat.
Ad 16. Různé
e) Popisné tabulky na nový automobil a traktor jsou objednané.
f) Změna nájemce autobazaru Kámen
Ke dni 10. 6. 2017 bude ukončena nájemní smlouva se současným nájemcem
autobazaru v Kámeně. S novým nájemcem (IS Auto Čížkov) bude uzavřena nová
nájemní smlouva za stejných podmínek, jako smlouva stávající.
g) Kaple
Jednání Kraje Vysočina s Římskokatolickou církví (Biskupstvím ČB) o převodu
kaple Panny Marie Bolestné do majetku Kraje Vysočina probíhá. Biskupství ČB
pracuje na vlastním návrhu smlouvy.
h) Kalendáře
Starosta obce informoval o možnosti nákupu kalendářů. ZO schválilo nákup
40 ks kalendářů, kde bude zveřejněna i fotografie obce Kámen, a jako bonus
bude zdarma obci dodáno 300 ks kartičkových kalendáříků.
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i)

Provoz MŠ Kámen v období letních prázdnin 2017
MŠ Kámen bude v období letních prázdnin v provozu v těchto termínech:
3. a 4. 7., 10. - 14. 7. a 21. 8. - 1. 9. 2017
f) Stavba přístřešku
Starosta informoval o žádosti o povolení stavby přístřešku na stavební
parcele č.p. 218/20. ZO prodiskutovalo stavby malých objektů na parcele,
která je určena ke stavbě rodinného domu a rozhodlo se takové náhradní
stavby nepodporovat. ZO rozhodlo, že další náhradní stavby na pozemku
p.č. 218/20 nepovoluje.
Ad 17., 18 Po krátké diskusi zastupitelů starosta 33. ZZO ukončil.

Aktuality










Výběrové řízení na opravu tenisového kurtu vyhrála firma SIBERA Stará
Boleslav, už byla podepsána smlouva o dílo.
Připravujeme dotační program na vybudování víceúčelového hřiště vedle kurtu
Těžký nedostatek pitné vody jsme zatím přímo nepocítili, ale vodoměry ukazují
jasně, že voda ubývá a musí se stále dočerpávat. Apelujeme na všechny
obyvatele našich obcí, aby maximálně šetřili pitnou vodu. Zalévat minimálně
a pokud možno dešťovou vodou nebo vodou z domácích studní, domácí bazény
omezit! Mimochodem, už jste vyzkoušeli nové koupaliště ve Věžné?
O vodě ještě jednou. Svazek obcí ve Vintířově a Obec Kámen v Nízké Lhotě
připravují v dotačním programu nový vrt na posilový zdroj pitné vody.
Výsadba popínavých keřů v Kámeně a v Nízké Lhotě se odsouvá na podzim.
Kontrola agendy a evidence obyvatel, volební agendy a RÚIAN (Registr územní
identifikace adres a nemovitostí) dopadla dobře, místostarosta Josef Dvořák vede
veškerou agendu příkladně
Obchvat pokračuje podle harmonogramu, je připraveno výběrové řízení,
nejpozději do konce roku bude znám zhotovitel stavby, nejpozději v únoru 2018
bude stavba zahájena
Pokračuje stavba nabíjecího sloupku pro elektromobily a elektrokola

Jaroslava Přibylová – Milí čtenáři!
Co je za námi?
Každoroční obecní tradicí je Vítání jara. Těší nás, že každý, kdo má chuť se
nějakým způsobem účastnit, přidá ruku k dílu. Děti z MŠ si připraví přednesy básní.
Přijede kapela. Nachystá se občerstvení a někdo nás potěší svou účastí.
Na co se můžeme těšit …
Pár slovy: kultura, divadlo, otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou. Pro letošní rok
jsme vybrali představení „Hrátky s čertem“. Věřím, že to bude opět skvostné a všichni si
to řádně užijeme. Termín jsme naplánovali na 26. srpna 2017 s odjezdem kolem 17.00
hod z parkoviště před místní jednotou, kde budou přistaveny dva autobusy.
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 30
Letos z jara jsem měl po mnoha létech konečně zase příležitost setkat se na
Kámensku s čejkou chocholatou. Myslím, že starším čtenářům tohoto úhledného křiklouna
představovat nemusím. Vždyť ještě nedávno se typické čejčí „kuííí, kuííí“ ozývalo nad
kdejakou vlhčí loukou. Těm mladším, kteří se s tímto krásným opeřencem nikdy nesetkali
bych rád pověděl, že čejka je velká skoro jako holub a bíločerně zbarvená, na hlavě
s nápadnou dozadu prohnutou chocholkou. Černá barva jejího hřbetu a vrchní strany letek
se leskne do zelena i červena a pták tak působí velmi elegantně.
Hnízdo bývá jen velmi slabě vystlaná jamka na zemi mezi řídkým porostem.
Bývají v něm obvykle čtyři hnědě skvrnitá vajíčka uložená špičkami k sobě. Pár polohu
hnízda ostražitě tají. Když některý z rodičů, protože se při sezení střídají, opouští hnízdo,
opatrně se odkrade kus stranou a teprve potom vzlétne. Stejně si počíná při návratu. Na
hnízdě sedí asi pětadvacet dnů a o mladé pak pečují další měsíc. Také zbarvení mláďat je
nenápadně skvrnité, a tak opravdu není snadné rodinné sídlo objevit.
Já jsem však čejky vždycky obdivoval hlavně pro jejich odvahu, s jakou dokážou
bránit svoje hnízdo i proti takovému vetřelci jako je člověk. Rodiče, do jejichž hnízdiště
zabloudíte, na vás s pronikavým voláním útočí a na svých širokých tupých křídlech kolem
vás přímo tančí. Spustí se vám v divokých kotrmelcích téměř na hlavu, občas o vás
i zavadí a vzápětí se zase vznesou a uhnou vám z dosahu. Jejich křídelní pera navíc při
obratech vyloženě drnčí, a tak máte jejich útoků brzy dost. Když se však otočíte a vydáte
se zpátky, ptáci vás vyprovodí na hranici svého
okrsku a zmizí. Dokud tu bývalo čejek hodně,
hnízdívaly ovšem na příhodných místech v jakýchsi
volných koloniích a pak si vás jednotlivé páry mezi
sebou předávaly, až vám třeštila hlava.
Bohužel vyzkoušet to dnes už na
Kámensku nemůžeme. I to moje letošní březnové
setkání se týkalo pouze protahujícího hejnka,
vracejícího se odněkud ze Středomoří. Sice mne
potěšilo, ale bylo jediné. Od té doby jsem zde čejku
nepotkal.
Ještě počátkem osmdesátých let byla čejka
chocholatá naším nejrozšířenějším a všeobecně
známým bahňákem. Jenomže intenzifikace zemědělství spolu s plošným odvodněním
pozemků tomu udělaly konec. Nenápadně, jak to mají zvířata ve zvyku, se čejky z okolí
vytrácely. A spolu s nimi odešel z naší krajiny i kus její jarní poezie.

Lenka Jirků - Kámenští hasiči a hasičky získali na dvou soutěžích tři poháry
Okrsková hasičská soutěž
Po dlouhé době se do Kámena opět vrátila okrsková soutěž v hasičském sportu.
Dlouhé přípravy vyvrcholily 20. května 2017, kdy ve 13:00 proběhl nástup všech
zúčastněných sborů. Někteří si stěžovali na počasí, které nebylo zcela podle našich
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představ. Věřte nám, měli jsme objednané jiné... I přesto jsme se sešli v hojném počtu.
Soutěž se skládala ze štafety 4x100 metrů (proskok oknem, překonání bariéry (u žen
lavičky), přenos hasičského přístroje, překonání lávky se zapojením hadic) a útoku.
V kategorii muži se celkem zúčastnili 4 sbory SDH - Dobrá Voda, Věžná, Eš
(dvě družstva) a nemohl samozřejmě chybět sbor Kámenský, který vytvořil také dvě
družstva. V kategorii ženy byla účast slabší - domácí Kámen soupeřil pouze se ženami
z Věžné.
Na start se jako první postavilo první družstvo z Kámena. Štafeta se jim moc
nepovedla a časem 81:92 skončili na 4. místě. Po štafetě si tak vedlo lépe družstvo Kámen
II. - s časem 80:64 obsadilo druhé místo. Na prvním místě bylo družstvo Eše s časem
77:19. První čtveřici doplňovala Věžná s časem 81:57 na třetím místě.
Následující útok zvládla pouze 3 družstva, mezi kterými nechyběl Kámen I (čas
útoku 32:98). Ten byl však poražen družstvem z Eše o pouhých 7 setinek vteřiny (32:91)
a musel se spokojit se třetím místem z útoku. To mu vydrželo i do celkového pořadí
a kluci mohli začít slavit. Trojici zvládnutých útoků doplnilo družstvo Věžná (čas 26:92),
které útoky ovládlo.
Po sečtení pořadí ze štafet a útoku se celkové pořadí zastavilo na tomto složení:
na prvním místě Eš, druhé místo obsadila Věžná a z třetího místa se radoval domácí
Kámen.
Soutěž žen byla neméně zajímavá. Na start se opět první postavilo družstvo
domácích - Kámen. Ihned při úvodní štafetě mohli diváci vidět chytání zajíce. Lenka Jirků
nepřeskočila překážku, palcem o ní zavadila a ten si dokonce i zlomila. I přes tuto nehodu
dokončili dívky štafetu se slušným časem 104:40. Děvčata z Věžné byla v této disciplíně
o něco lepší (čas 97:51).
Při útoku se vše ale obrátilo. Kámen zvládl útok v čase 41:10, Věžná 43:30.
Součty pořadí tak vycházely stejně, a jelikož při této soutěži rozhoduje útok, první místo
braly ženy z Kámena, druhé ženy z Věžné.
Jelikož bylo ještě dost vody i času, rozhodli jsme udělat ještě dva útoky. Složila
se dvě družstva - družstvo z členů SDH a družstvo tvořené diváky a fanoušky. Tyto sranda
útoky byly zpestřené jednou zvláštností - součástí byla pivní štafeta, která spočívala ve
vypití piva jednotlivými členy družstva. Oba útoky se obešly naštěstí bez zranění
a s obstojnými časy.
Po konečném vyhlášení vítězů probíhala zábava dlouho do noci. Tímto bych
chtěla poděkovat jménem SDH Kámen všem, kteří se podíleli na přípravě i divákům, kteří
nás přišli povzbudit.
Soutěž O putovní pohár starosty obce Věžná
Okrsková soutěž v Kámeně nebyla jedinou soutěží, kterou jsme v tomto roce
zatím absolvovali. V sobotu 10. června jsme se vydali do Věžné, kde jako každoročně
probíhala soutěž O putovní pohár starosty obce. Podařilo se sestavit pouze jedno družstvo,
které však obsadilo krásné 3. místo v konkurenci 8 sborů.
V tomto roce se jistě zúčastníme ještě dalších soutěží (určitě alespoň jedné,
nejspíš v Salačově Lhotě) a budeme rádi za každou vaši podporu 
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Obec Kámen a e-tým Vysočina Vás srdečně zve na

OSLAVNÉ NABÍJENÍ
pod hradem Kámen
v pátek 7. 7. 2017
v 16 hodin
spojené s vyzkoušením nového nabíjecího místa, přehlídkou elektromobilů
a možností zkušebních jízd.
Obec Kámen se významně podílí na zřízení nabíjecího místa pro elektromobily
na jedné z důležitých tras ČR: Jihlava – Pelhřimov – Tábor.
Stává se tak jedním z prvních „kamenů“ v mozaice nabíjecích míst na Vysočině,
která jsou kulturně a turisticky významná.
Akce je určena všem, které zajímají možnosti a rozvoj alternativních pohonů
osobních a užitkových vozidel, elektrokol, elektrokoloběžek, apod.
Místo konání: parkoviště – před Hospůdkou v podhradí
Výše uvedená akce je součástí programu pravidelného každoročního setkání
elektromobilistů v Sedleci – Prčicích: APEL ČR (Asociace pro elektromobilitu ČR).
Těšíme se na Vás!
Kontakty:

info@obeckamen.cz, tel: 725 102 469
rehorzr@seznam.cz, tel: 603 815 353
9

[Zadejte text.]

30. 6. 2017 - František Hofman, Jaroslava Přibylová, Miloslav Daněk, Lenka Jirků
foto Lenka Jirků, Zlata Vobinušková, František Hofman
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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