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Kámenský občasník č. 7
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Nové zastupitelstvo má za sebou první rok vládnutí. Co se
nepovedlo? Prodat stavební parcely. Co se povedlo? Vybavit obec
zajímavou technikou, zaměstnat obecního zaměstnance (více o něm
na str.3), dokončit tři dotované projekty, osvětlit přechody, vydávat
časopis. Dál se řeší (a ještě dlouho bude) silniční obchvat, čistírna
odpadních vod v Kámeně a Nízké Lhotě, začala komplexní pozemková úprava, připravují se další projekty. Jinak běţná agenda, více
kultury, obec ţije. Jako začátečník jsem si nepřál víc.
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Co se děje v obci











Něco se změnilo v přípravě obchvatu. Hledají se moţnosti jeho zlevnění a dřívější
realizace. Ţe bychom se ho přeci jen doţili?
Bylo vydáno územní rozhodnutí k čistírně odpadních vod v Kámeně.
Byli jsme seznámeni s novou technologií bezvýkopové opravy vodovodu nebo kanalizace.
Obec vydala dvě vyhlášky.
Byla dokončena oprava hasičské zbrojnice.
Zastupitelé navštívili Nízkou Lhotu a besedovali s občany.
Hasiči měli výroční schůzi.
Chodil Mikuláš se svou druţinou, pro malé děti byla připravena Mikulášská besídka.
V obci svítí nejen přechody, ale také vánoční strom. Vybrali jsme lípu, která vyrostla
z památeční lípy pod hradem.
Jsou tu Vánoce.

Dvě nové vyhlášky
Obecně platná vyhláška je pojem, který mě strašil celý rok. Obec má na jedné
straně právo vydávat vyhlášky jak chce, ale na druhou stranu je skladba vyhlášek pod
přísným dohledem ministerstva vnitra.
Náš první březnový pokus vydat vyhlášku srozumitelnou pro lidi skončil nezdarem. Byl jsem upozorněn, ţe naše vyhláška neodpovídá představám poradních orgánů
ministerstva a ţe ji musíme z webových stránek stáhnout, protoţe si ji jiné obce opisují.
Tak jsme byli bez vyhlášky, ale je třeba přiznat, ţe to nikomu nevadilo.
Teď jsme tedy vydali dvě vyhlášky nové, s poţehnáním poradců ministerstva
vnitra, a já bych si dovolil několika větami vysvětlit to podstatné těm občanům, kteří náhodou nebudou mít chuť je celé číst.
Z vyhlášky o odpadech je podstatné, ţe chalupáři budou platit za popelnici
500 Kč jako dříve a občané 400 Kč (tj. o 50 Kč více) na člověka. Jde o to, ţe obec doplácí
rozdíl za směsný odpad, to je ten, který házíte do popelnice, a obec plně hradí tříděný
odpad, protoţe má zájem na tom, aby se občané naučili odpad třídit. A myslím, ţe
v Kámeně a jeho místních částech uţ to skoro umějí.
Vyhláška o místních poplatcích v první části zachovává současné poplatky
ze psů, ale ve druhé části je značně nepřehledná. V podstatě však umoţňuje obci vybírat
poplatek od prodejců, aţ zase budou na parkovišti nabízet kuřata nebo jablka. Co je na ní
nové a důleţité pro naše občany, je poplatek za skládku dřeva nebo písku za plotem, tedy
na obecním pozemku. Je tam 25 Kč za 1 m2 za rok, tedy např. ten, kdo zabírá 10 m2, zaplatí za rok 250 Kč. Obec na tom nezbohatne, ale většina lidí si skládky přenese na vlastní
zahrady anebo je alespoň srovná.
Za rok si řekneme, jak nové vyhlášky fungují.
2

Blíží se konec roku
a s ním i účtování spojené s hodnocením kroků, které podniklo zastupitelstvo
obce v letošním roce a úvahami, zdali byly přínosem pro obec, potaţmo její pokladnu.
Zde bych se chtěl hlavně zastavit u nově vytvořeného pracovního místa zaměstnance
obecního úřadu na Veřejně prospěšné práce s podporou Úřadu práce v Pelhřimově. Jak
většina z nás ví, jedná se o zaměstnání našeho občana Jaroslava Škrlety. Ačkoliv při vzniku tohoto místa proběhla diskuse, zda je to účelné či nikoliv, já byl od začátku přesvědčen
o smysluplnosti tohoto rozhodnutí. Myslím si, ţe velmi dobrá práce Jardy Škrlety
v průběhu roku mi dala plně za pravdu.
Pro zajímavost jsem vybral několik akcí, které náš pracovník provedl a jejich
dopad na ekonomiku obce.
1)

Oprava vodojemu a stavba nového oplocení.
odhadované náklady při provedení firmou - 50 000,- Kč
opravdové náklady
- 13 000,- Kč

2)

Oprava kanalizace na zahradě u Kršků.
odhadované náklady při provedení firmou - 90 000,- Kč
opravdové náklady
- 15 000,- Kč

3) Ořezání stromů na návsi.
práce provedené firmou v roce 2010
práce našeho zaměstnance

- 40 000,- Kč
- 300,- Kč ( benzín do pily)

Jen namátkou jsem vybral ještě další práce, které náš pracovník provedl: Sečení
travnatých ploch v obci a jejích přilehlých částech, práce v lese, úprava chodníku u parkoviště, oprava střechy a oken u kostela, oprava cesty z Nízké Lhoty do Nového Dvora,
oprava vrat u hasičské zbrojnice v Nízké Lhotě, udrţování tenisového kurtu, oprava Tosky
atd.
Pro úplnost Vám vyčíslím ještě mzdové náklady na našeho pracovníka včetně
odvodů, které činily cca 215 000,- Kč. V rámci Veřejně prospěšných prací jsme dostali
dotaci z Úřadu práce 100 000,- Kč, čerpanou jak z evropských fondů, tak i ze státního
rozpočtu.
Závěrem chci popřát všem naším spoluobčanům krásné proţití svátků vánočních,
všechno nejlepší do nového roku 2012, hlavně hodně zdraví , štěstí a lásky.
Místostarosta obce Josef Dvořák

Pár slov o činnosti kulturní komise
V letošním roce opět proběhlo tradiční vítání nových občánků naší obce na hradě
Kámen. Tentokrát jsme sice přivítali pouze jednu občanku, ale i tak to bylo milé setkání.
Doufejme, ţe příští rok bude o něco lepší.
3

V srpnu se konala výprava za kulturou. Navštívili jsme přírodní divadlo v Týně
nad Vltavou. Představení a hlavně počasí se vydařily. V listopadu se konala další návštěva
divadla – tentokrát Národního. Ohlasy na toto představení byly smíšené, ale prohlídka
divadla uvnitř a krátká procházka večerní Prahou měly své kouzlo.
Největší náplň práce tvoří návštěvy jubilantů. Od letošního roku se blahopřání
týká občanů. Kteří dosáhli 60 let věku. Chodíme blahopřát vţdy ke kulatému výročí a od
dosaţení 80 let pak navštěvujeme jubilanty kaţdý rok. Jsou to vţdy příjemně strávené
chvilky, plné vzpomínek a vyprávění.
Teď poslední akcí byla „mikulášská besídka “, která se konala v místním hostinci. Děti obdaroval Mikuláš a některé čert i vyplatil. Bylo trochu strachu i slzí, ale jinak se
odpoledne vydařilo. Pro všechny zúčastněné bylo připravené i malé pohoštění. Doufáme,
ţe příští rok bude účast malých i velkých přinejmenším stejná jako letos.
Jaroslava Přibylová a Jana Marešová

Milí čtenáři i nečtenáři!
Nevím, zda všichni víte, ţe v obci Kámen je v provozu obecní knihovna. Nachází
se v budově obecního úřadu ve sklepních prostorách.
Knihovna je otevřena pravidelně každý čtvrtek od 16.30 do 18.30 hod.
Knihovna má ve svém kniţním fondu 2021 svazků knih. Z toho je 344 naučné
literatury pro dospělé i mládeţ a 1677 beletrie. Tato beletrie obsahuje krásnou literaturu,
romány pro ţeny, historické romány, romány z vesnice, vojenské romány, dobrodruţnou
literaturu. Pro děti pak různé pohádky, dívčí romány, dobrodruţné pro kluky, o zvířátkách, jak naučnou literaturu, tak beletrii. Dále pak obnovuji pravidelně knihovní fond
výpůjčkami z Pelhřimova kolem 350 svazků ročně. Pokud má někdo zájem o určitý titul,
knihu se snaţím sehnat i přes jiné knihovny.
Knihovna má samozřejmě k dispozici i internet.
Zvu vás všechny do naší knihovny, třeba se jenom podívat. Výpůjčky knih jsou
zdarma, veškeré náklady knihovny hradí obec. I toto je velká výhoda, myslím, ţe dnes je
jiţ málo knihoven, které jsou takto podporovány. Fungující knihovna také svědčí o kulturnosti obce a jejích občanů. I kdyţ dnes skoro vše lze nalézt na internetu, myslím, ţe
není nad to si sednout s krásnou knihou.
Ještě jednou Vás srdečně zvu a těším se na nové čtenáře.
Přeji Vám krásné vánoční svátky a v Novém roce hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
Knihovnice Blanka Čárová
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Helena Králová - Nezaměstnanost za posledních 7 let
V dnešním čísle našeho občasníku bych se ráda zaměřila na aktuální téma: nezaměstnanost. V současné době je ze všech stran slyšet pojmy jako ekonomická krize, nedostatek pracovních příleţitostí, nárůst míry nezaměstnanosti… Jak jsme tedy na tom
v porovnání s Českem? Je nárůst nezaměstnanosti opravdu tak drastický?
Ačkoliv by se běţnému občanovi při poslouchání zpráv mohlo zdát, ţe nezaměstnanost za poslední rok musela výrazně stoupnout, neboť se řítíme do další ekonomické
krize, není to aţ tak pravda, v České republice je aktuální míra registrované nezaměstnanosti 8 % (listopad 2011), v říjnu byla její hodnota dokonce 7,9 %, coţ je nejméně od
června roku 2009. Poslední dva roky, se míra nezaměstnanosti udrţuje téměř stabilně na
úrovni 8,5 %, výjimkou jsou zimní měsíce prosinec aţ březen, kdy nezaměstnanost pokaţdé vyskočila něco přes 9,5 %. Nezaměstnanost v zimním období navyšuje úbytek
pracovníků v sezónních odvětvích typu stavebnictví či zemědělství.
„Ekonomická krize“, která ve světě začala v roce 2008, se na nezaměstnanosti
v Česku začala projevovat aţ v polovině roku 2009, ale její následky pociťujeme dodnes.
Před začátkem jejího vlïvu (tedy před rokem 2009) se míra nezaměstnanosti pohybovala
mezi 5 aţ 6 %. Ale pokud jdeme ještě více do minulosti, tak uvidíme, ţe např. v letech
2005-2006 byla nezaměstnanost v Česku zhruba na stejné úrovni jako nyní.
A jak je to tedy u nás? Pelhřimovsko patří dlouhodobě k okresům s niţší mírou nezaměstnanosti. Trvale je nezaměstnanost v našem okrese o dva aţ tři procentní body niţší,
neţ je hodnota míry nezaměstnanosti v ČR. V listopadu letošního roku byla míra nezaměstnanosti v našem okrese 5 %. Nejvyšších hodnot za posledních 7 let dosáhla v lednu
a únoru 2010, a to 8,4 %.
V ţebříčku okresů jsme se v listopadu 2011 (nejnovější údaje) zařadili dokonce na
6. místo s nejniţší mírou nezaměstnanosti!!! Za rok 2010 jsme skončili na 13. místě. Niţší
míru nezaměstnanosti v současnosti mají pouze Praha-východ, Praha-západ, Praha, Mladá
Boleslav, Rychnov nad Kněţnou a s Benešovem se dělíme o 6. místo.
Náš region naštěstí nebyl v minulosti zaměřen na v současnosti upadající odvětví,
jakými jsou těţký průmysl a hutnictví, které prodělaly výrazný pokles produkce, ani na
textilní či sklářský průmysl, jejichţ současné postavení na trhu není nejlepší. Proto zde
nedošlo k masivnímu zavírání velkých provozů zaměstnávajících desítky aţ stovky lidí,
jako v některých jiných oblastech. Naše výhoda je dána poměrně pestrou strukturou ekonomických subjektů, dostatkem zaměstnavatelů v oblasti strojírenství i důleţitým podílem
malého a středního podnikání.
Pro sledování míry registrované nezaměstnanosti máme k dispozici i údaje za obce,
tedy i za Kámen. Musíme si uvědomit, ţe vzhledem k malému počtu obyvatel má kaţdý
jeden člověk, který přibude ve statistice nezaměstnaných, za následek skokový nárůst
nezaměstnanosti (a naopak ten, kdo najde práci, skokový úbytek míry nezaměstnanosti),
a to o 0,7 % (vypočítává se jako počet uchazečů děleno počtem ekonomicky aktivního
obyvatelstva zjištěného při Sčítání lidu v roce 2001, který byl v Kámeně 150).
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Nezaměstnanost v Kámeně je zhruba na stejné úrovni jako jsou okresní hodnoty.
Většinou dokonce mírně niţší. V listopadu letošního roku jsme měli v Kámeně 7 nezaměstnaných, coţ odpovídá míře nezaměstnanosti 4,7 %. Poslední 3 roky, tzn. během období „ekonomické krize“ jsme měli nejčastěji 8-9 nezaměstnaných obyvatel, ale například
v únoru 2011 v Kámeně hledalo práci 19 lidí (odpovídá míře nezam. 12,7 %)! Před krizí,
tedy v letech 2007 a 2008, i v první polovině roku 2009, bylo v Kameně pouhých 2-5 lidí
hledajících práci, coţ odpovídá 1,3-3,3 % ekonomicky aktivního obyvatelstva.
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Na závěr ještě několik slov k metodice a zdroji dat. Všechny údaje uvedené
v článku jsem převzala ze statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, která vychází
z údajů Úřadů práce. Jelikoţ v roce 2005 došlo ke změně metodiky výpočtu míry registrované nezaměstnanosti, nejdu v tomto povídání hlouběji do minulosti neţ do roku 2005.
Podrobné vysvětlení výpočtů a pojmů stejně jako údaje za jednotlivé obce, okresy, či jiné
regiony, za jednotlivé roky či měsíce si můţete najít na internetu na portálu Ministerstva
práce a sociálních věcí, konkrétně na: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz

Helena Králová - Nejčastější dětská jména v Česku
Jaká jsou v současnosti nejoblíbenější jména v Česku? Mezi dívčími jmény jednoznačně jiţ minimálně 13 let vede Tereza, následuje Eliška, Anna a Adéla. Mezi chlapeckými jmény kralují Jakub a Jan, kteří si dlouhodobě vyměňují první a druhé místo.
S menším odstupem následuje Tomáš s Lukášem.
Vychází to ze sledování Českého statistického úřadu, který kaţdoročně (od roku
1999) zjišťuje jména dětí narozených v lednu. Jako zdroj informací mu slouţí údaje matrik. Letos poprvé ČSÚ zpracoval údaje za celý rok 2010, jejich výsledky najdete na stránkách ČSÚ, konkrétně na:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_nejoblibenejsich_jmen_deti .
Na těchto stránkách najdete i další zajímavosti o oblíbenosti jmen, včetně nejčastějších jmen matek a otců či naopak nejméně častá jména, která dávají rodiče svým dětem.
A jaká jména dostávají děti u nás v Kámeně? Projevují se u nás stejné trendy jako
v souhrnu za celé Česko, nebo má nějaké jméno větší místní tradici?
Jelikoţ je v Kámeně malý počet dětí, budeme uvaţovat ne ty narozené v lednu (jako na celostátní úrovni), ani ne za celý rok, ale všechny děti mladší 18 let. Těch je
v současnosti v Kámeně 34, z toho je 18 děvčat a 16 chlapců.
Dívčí jména v Kámeně
Pouze tři dívčí jména jsou v Kámeně zastoupena vícekrát neţ jednou. Máme zde
dvě Terezky (nejčastější jméno v ČR), dvě Kristýnky (dlouhodobě kolem 8. místa) a dvě
Veroniky (z toho jedna ţije v zahraničí, jméno se v ČR umisťuje na 11. místě).
Následující křestní jména má v Kámeně pouze po jednom děvčeti. Z první desítky
nejoblíbenějších jmen u nás bydlí Eliška (2. m v ČR) a Adélka (4. m). Nelinka
s Michaelkou jsou v ČR na 13. a 14. místě, Anetka, Nikolka a Zuzanka se pohybují kolem
20. místa oblíbenosti. Do první padesátky v lednu 2011 se ještě vešla jména Markétka
a Hana. Méně obvyklé v celostátním průměru je jméno Josefínka.
Chlapecká jména v Kámeně
Ani u chlapeckých jmen nejsou nějaké výrazné odlišnosti oproti ČR, moţná aţ na
jméno Pavel, které se u nás dědí po otcích. Zatímco v ČR není v současnosti nejčastější
a skončilo na 28. místě ţebříčku, v Kámeně máme dva Pavlíky a třetí těsně vyrostl
z našeho věkového vymezení do 18 let.
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Druhé nejčastější chlapecké jméno v Kámeně je Filip, ti jsou zde dva. I v Česku je
oblíbené, dlouhodobě se umisťuje v první desítce oblíbenosti.
Ostatní chlapecká jména jsou v Kámeně pouze jednou: Jakub (1. m v ČR), Lukášek
a Matěj (4. a 5. m), Ondřej (10. m), z druhé desítky nejoblíbenějších pak máme Danielka,
Petra, Michálka a Šimonka (13., 15., 17. a 19. místo v ČR). Do první padesátky se vešla
i ostatní chlapecká jména v Kámeně, a to František, Vít, Kája a Zdeneček.
A jaká jména v Kámeně přibudou v roce 2012? To můţeme zatím pouze hádat.
Pořadí v lednu roku:
JMÉNO
Jakub
Jan
Tomáš
Lukáš
Matěj
Filip
Ondřej
Daniel
Petr
Michal
Šimon
Pavel
František
Vít
Karel
Zdeněk

Pořadí v lednu roku:
JMÉNO

2011 2010 2009 2008 2007

1
2
3
4
5
8
10
13
15
17
19
28
29
34
37
47

2
1
3
4
7
5
6
13
15
16
18
25
29
31
32
44

1
2
3
4
8
5
7
14
15
17
22
24
25
32
36
-

1
2
3
4
7
10
5
9
15
13
22
21
27
30
33
44

2011 2010 2009 2008 2007

2
1
3
6
7
8
5
12
13
14
25
22
19
33
32
-

Tereza
1
1
1
Eliška
2
3
3
Anna
3
2
6
Adéla
4
6
5
Karolína
5
4
4
Kristýna
8
7
9
Veronika 11 11 11
Nela
13 12 12
Michaela 14 22 15
Aneta
18 18 18
Nikola
19 14 13
Zuzana
22 21 22
Markéta
26 26 23
Hana
41 46 30
Vendula
38 39
Lenka
49
Josefína
pomlčka - jméno se v první padesátce nejčastějších jmen nevyskytlo

1
5
3
4
6
10
36
15
14
12
11
18
21
23
26
34
-

1
5
4
6
2
9
12
14
15
13
10
18
20
31
29
37
-

Jan Tomášek - Kaple P. Marie Bolestné v Kámeni
Tato mimořádně hodnotná raně barokní stavba sdílela od sedmdesátých let
17. století osud s panstvím Kámen a vlastně celou obcí. Pamětníci vzpomínají na poslední
bohosluţby či církevní pohřeb, které se zde konaly. Pak nastalo dlouhé období, kdy kaple
jiţ přestala splňovat svoje duchovní poslání a postupně chátrala. V roce 2002, v rámci
delimitace, byla kaple zapsána na katastru jako nemovitost patřící k farnosti Věţná. Ale
původně bylo vše jinak.
Zaloţena byla rytířem Janem Kryštofem Malovcem, pánem na Kameni, Zvěstově
a Libouni. Fundační listina této panské soukromé kaple s právem veřejných bohosluţeb se
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s největší pravděpodobností nedochovala. Kaple nese na kamenném portálu datum dokončení 1671 a nad ním tři Malovecké erby s datem 1667, pravděpodobně rok zahájení stavby.Kaple zároveň plnila roli rodinné hrobky Malovců a jako taková byla povaţována za
součást kamenského panství. Bývala kdysi poutním místem, kdy věřící putovali k barokní
milostné soše Piety, která se nachází na postranním oltáři.
Prvním dochovaným závaţným dokumentem, který označuje kapli P. Marie
Bolestné jako součást inventáře panství Kámen, je trhová smlouva ze dne 31. března
1713, ve které kamenské panství prodává Jan Kryštof Malovec mladší, syn zakladatele
kaple, ovdovělé paní Rozině Anně Kresslové z Qualtenberga. Ve smlouvě, na jejíţ prvních dvou stranách je kaple zmiňována, je psáno: „ ... moczý teto smlauwy trhowe prodawa sprţedu prawený pan Jan Christoph Malowetz z Malowitz, zamek a statek swůg diedicţný w kragi bechýnským leţiczý, i od starodawna Kamen rţecţený , s kostelem,
s cţtyrma kaplicţkami, se wšemi k temuţ kostelu patrţiczými wieczmi, ktere se budaucznie prţy odewzdani statku wynagdou, gak na obwzlasstni registrţik, který od obauch
stran podepsaný a ..... ztwrzený býti má, se uwedau, tak abý na budauczý cţiasy wzdy ten
regstrţík prţy tomţ kostele neb swobodný kaplý zustawal a se wiedieti mohlo czo jsa
Aparamenta a potrzeby ta kaple nyni ma.“ (Národní archiv Praha. Desky zemské, DZV
490, G 16-H1)
Dalším velice podstatným dokumentem je německy psaný dopis Johanna Günthera ze Sterneggu, majitele panství a hradu Kámen, fundační komisi českého gubernia
v Praze ze dne 13. října 1775,ve kterém zpochybňuje nařízení o tom, ţe má předloţit účty
z kamenské kaple P. Marie Bolestné pelhřimovskému vikariátu, protoţe kaple, která náleţí vrchnosti jako patronu a donátoru, byla zaloţena jako Cappela publica dominicalis
libero, tedy jako svobodná panská kaple s právem veřejných bohosluţeb a nepodléhá tedy
jurisdikci farního úřadu. Kaple byla zakladatelem nadána částkou 1600 zlatých a ta přecházela z vlastníka na vlastníka, aby z ní byla udrţována. (Národní archiv Praha. Fond
České gubernium – fundační komise, inv. č. 422, sign. K 59/1, karton č. 280, sloţka „Gutt
Kamen“.)
Po všechna léta plnili majitelé kamenského velkostatku své patronátní povinnosti, o čemţ podává svědectví Farní kronika ve Věţné a dvě knihy účtů patronátního úřadu
v Kámeně, které jsou uloţeny ve Státním okresním archivu v Pelhřimově. První kniha
nese název „Kamener Kirchenrechnungs-Buch“ (první zápis v ní je z roku 1838, od roku
1899 vedena v českém jazyce) a druhá kniha „Patronat´s Amt Kamen“ byla zaloţena
v roce 1894.
Je nepochybné, ţe kaple P. Marie Bolestné byla v minulosti povaţována za součást panství a velkostatku Kámen. Z těchto důvodů by se měla navrátit zpět ke hradu Kámen jako jeho nedílná součást.

František Hofman – Ještě jednou: Kam vlastně patříme?
O mně je známo, ţe jsem se v tomto kraji nenarodil a jsem tady tzv. náplava.
Rád bych však zdůraznil, ţe jsem „Čech jak poleno“ a ne ţádný Moravák. (I kdyţ mám
Moravany rád a mám mezi nimi spoustu kamarádů.) Musím se ale smát, kdyţ sleduji
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různé reakce našich občanů na to, ţe nás přiřadili na Vysočinu, tedy na Moravu, ţe jsme
vţdycky byli Jihočeši, ţe to bylo „o nás bez nás“ atd. Rád bych se jako cizinec nenápadně
vmísil do debaty, jsa oproštěn od všech historických i citových vazeb.
Kdyţ jedete jihočeskou rovinou od „Budějic“ nebo od Písku na Tábor a pak dále
na východ, za Chýnovem se ráz krajiny mění. Ubývá rybníků a přibývá kopců - jste na
Vysočině. Kraj Vysočina má tu zvláštnost, ţe ho tvoří území Čech i Moravy. Historická
zemská hranice leţí někde za Vyskytnou, ale nemá dnes ţádný praktický význam.
Kámen a celé Pacovsko leţí na západním okraji Kraje Vysočina, tak jako předtím
leţely na severním okraji Jihočeského kraje, ale stejně daleko (nebo blízko) je ke kraji
Středočeskému a také do východních Čech. Jaké jsou vybrané vzdálenosti z Kámena
nejrychlejší trasou po silnici? České Budějovice 81 km, Jihlava 48, Pardubice 110, Praha
100, Brno 137, jiţní hranice 55. Ať chceme nebo nechceme, toto je „zapomenutý kout“
Vysočiny a nejblíţe je k nám ta nemilovaná Jihlava, průměrné město na západním konci
Moravské země, které se má díky novému uspořádání velmi čile k světu.
Kam ţe tedy patříme? Zkusím to říci takto: My ţijeme tady, v příjemně zvlněné
krajině Českomoravské vrchoviny, pod starobylým gotickým hradem, a je nám tu dobře.
Obec má vlastní samosprávu a s krajem má jen málo společného. Proto nám také můţe
být současné zařazení do kraje úplně jedno. V době globálního propojení Evropy a celého
světa vůbec nezáleţí na tom, kam posíláme různé zprávy nebo výkazy hospodaření a odkud k nám přijíţdějí všelijací poradci nebo kontroloři. Záleţí jenom na nás samotných,
jestli naše obec vzkvétá nebo jestli se topí v dluzích a jak jsou naši občané spokojeni.
Pojďme se snaţit, abychom ţili v krásné a úspěšné vesnici, kterou nám budou jiní závidět.

Přejeme všem čtenářům
příjemné prožití
vánočních svátků
a v novém roce 2012
pevné zdraví a hodně štěstí

21. 12. 2011 - František Hofman, Josef Dvořák, Jaroslava Přibylová a Jana Marešová, Blanka Čárová,
Helena Králová, Jan Tomášek, foto František Hofman, grafy Helena Králová
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , oukamen@quick.cz
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