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Kámenský občasník č. 43
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Dnešní občasník se rodil těžce a pomalu. Pořád se něco děje, ale
špatně se to dokumentuje. Mí dopisovatelé jsou unavení, přišla na
ně předjarní únava, a ani já nejsem ve své kůži. Ještě že na rubriku
Příroda a životní prostředí je spolehnutí. A když navíc byl její
autor pověřen biologickým dozorem na stavbě obchvatu, můžeme
se na jeho články spolehnout i v budoucích měsících, já už se teď
těším na jeho příští zvířátko. A pak budou brzy komunální volby
a všechno bude jinak.
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Výběr ze zápisu z 39. zasedání zastupitelstva obce dne 11. 1. 2018
Přítomno 6 zastupitelů, omluven Pavel Podsklan, host Josef Roubík
Ad 3. Kontrola závěrů 38. ZZO:
 Rozpočtové změny byly schváleny.
 Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen.
 Žádost ŘSD - zřízení služebnosti dle smlouvy bylo schváleno, smlouva uzavřena.
 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla schválena. Účinnosti
vyhláška nabyla 1. 1. 2018.
 Zpráva o odstranění a prevenci nedostatků byla v pořádku odeslána.
 Na příkaz starosty probíhá inventarizace veškerého majetku a závazku.
 Zápis pozemku č. 26 v k.ú. Nízká Lhota do vlastnictví obce Kámen proběhl v pořádku.
 Žádosti o finanční dar - body č. 13.c) - 13.h) byly ZO schváleny a již uhrazeny.
 Finanční příspěvek na provoz MŠ Kámen byl schválen a uhrazen.
 ZO schválilo odměnu paní ředitelce MŠ Kámen
 Po dobu vánočních prázdnin byla MŠ Kámen uzavřena.
 Pro povrch víceúčelového hřiště z dotace MMR schválilo ZO umělou trávu
Ad 5. Výběrové řízení na zakázku „Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec“ vyhrála
firma ALTEC International s.r.o. a byla s ní uzavřena smlouva o dílo.
Ad 6. Probíhá příprava realizace přívodu elektrické energie a přívodu vody k posilovému
zdroji vody (vrtu) v Novém Dvoře v rámci POVV 2018. Starosta jednal s Ing. Zajícem
z pelhřimovské firmy Projektování vodohospodářských staveb, s.r.o., který udělal terénní
obhlídku., aby se určila nejvhodnější trasa vedení.
Ad 7. Starosta obce zastupitele informoval o zahájení přípravy o povolení k vypouštění
odpadních vod. Věc má také na starosti Ing. Zajíc
Ad 8. Starosta podal zprávu o přípravě žádosti na výstavbu bytového domu pro sociální
bydlení, výzva zatím nebyla vyhlášena. O toto bydlení je zájem, na OÚ již přišly 4 žádosti.
Ad 9. Předplacené palivová karta bude obci doručena do 10 dnů.
Ad 10. S firmou EVMAPA byla uzavřena smlouvu na využití nabíjecí stanice pro
elektromobily. Nabíjení je od letošního roku zpoplatněno, a to 7,- Kč/kWh.
Ad 11. Další informace o stavbě obchvatu: Výběrové řízení vyhrála firma SILNICE
GROUP, a.s. a VÁHOSTAV-SK a.s., smlouva o dílo byla již podepsána. Technický dozor
nad stavbou bude vykonávat firma PRAGOPROJEKT, a.s.
Ad 12. Veřejná schůze s přednáškou o první pomoci se překládá na únor.
Ad 13. Různé
a) Volby prezidenta republiky 2018 - předsedkyně volební komise Hana
Markvartová konstatovala, že pro volby je vše připraveno.
b) Blahopřání k 90. narozeninám - Starosta obce blahopřál paní Anežce Marešové
z Kámena čp. 63 ke krásnému životnímu jubileu dožitých 90 let prostřednictvím
obecního rozhlasu. V obci ovšem některé hlásiče moc dobře nefungují a paní
Marešová hlášení neslyšela. Tímto se za tento nedostatek velmi omlouváme
a alespoň takto celé zastupitelstvo přeje paní Anežce Marešové pevné zdraví,
mnoho štěstí, spokojenosti a další krásná léta prožitá v kruhu rodinném.
ZO samozřejmě hodlá zjednat nápravu a nefungující hlásiče co nejdříve opravit.
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c) Kontejner na bioodpad pro Nízkou Lhotu - ZO bylo informováno o černé skládce
bioodpadu v Nízké Lhotě. ZO schválilo nákup nového kontejneru, který bude ve
vegetační sezóně umístěn v Nízké Lhotě.

Výběr ze zápisu ze 40. zasedání zastupitelstva obce 15. 2. 2018
Přítomno všech 7 zastupitelů, hosté 0
Ad 3. Kontrola závěrů 39. ZZO:
- Týdenní limit čerpání finančních prostředků byl navýšen.
- Realizace posilového zdroje vody pro Nízkou Lhotu bude brzy zahájena
- POVV 2018 - nejvhodnější trasu a způsob přívodu elektrické energie pro posilový
zdroj vody v Novém Dvoře zpracuje a zařídí Ing. Zajíc
- Povolení k vypouštění odpadních vod - žádost je odeslána, čeká se schválení od
odboru životního prostředí v Pacově.
- Výzva dotačního programu na výstavbu bytového domu pro sociální bydlení stále
nebyla vyhlášena, poskytovatel dotace bude ještě upravovat podmínky a chce
výrazně zvýšit udržitelnost projektu, což by pro potřeby naší obce bylo
nevýhodné. Navíc návrh projektu, který zpracoval Ing. Zadražil, nebyl z důvodu
velkých rozměrů zamýšlené dvoupodlažní stavby památkáři akceptován. ZO
vyčká na vypsání výzvy a rozhodne, zda bude žádost podávat
- Předplacená palivová karta MOL už byla vyzkoušena a funguje bez problémů.
- Objednání opravy nefungujících hlásičů obecního rozhlasu bude uskutečněno do
konce února.
- Nový kontejner pro ukládání bioodpadu v Nízké Lhotě byl objednán a v obci bude
umístěn od jara.
Ad 4. ZO schválilo žádost o uzavření provozu MŠ Kámen po dobu jarních prázdnin.
Ad 5. Starosta obce a zastupitel Pavel Podsklan informovali o setkání všech
participujících organizací, které se na stavbě obchvatu budou podílet. Přítomní si obhlédli
celou dotčenou lokalitu, těžba stromů a křovin se má uskutečnit do začátku března, aby
nebylo dotčeno hnízdění ptáků. Oficiální předání stavby se bude konat 20. února 2018.
Ad 6. Starosta informoval o návrhu smlouvy ze strany ŘSD na pronájem obecních
pozemků, nájemné je stanoveno na 20,- Kč/m2/rok. ZO nájemní smlouvu schválilo.
Ad 7. Starosta podal zprávu o právním rozboru obecně závazné vyhlášky č. 1/2017
o místním poplatku za nakládání s komunálním odpadem. Rozbor byl proveden odborem
kontroly MV a bylo v něm konstatováno, že nebyl shledán žádný rozpor se zákonem.
Ad 8. Starosta obce zastupitele seznámil s nařízením vlády o výši odměn členů
zastupitelstva, ZO schválilo návrh na zvýšení odměn podle tohoto nařízení.
Ad 9. ZO schválilo termín pro vítání občánků na 9. září 2018 a stanovilo odměnu na
6.000,- Kč na jednoho občánka. Tato akce se bude týkat pravděpodobně až 10 občánků.
Ad 10. Dne 7. 2. 2018 se v kapli Panny Marie Bolestné v Kámeně sešli zástupci Biskupství
českobudějovického, Kraje Vysočina a Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o., aby mohlo dojít
k faktickému předání a převzetí této památky. Vlastníkem kaple se tedy podpisem smluv
stal Kraj Vysočina, který ji svěřil do správy Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o. S opravami
se začne již v průběhu letošního roku a záměrem je uskutečnit celkovou opravu kaple do
roku 2020. Obec Kámen se postará o nákup 10 ks rorýsích budek a jejich instalaci pod
střechu MŠ a o ucpání rorýsích děr pod střechou kaple ještě před jejich příletem na jaře.
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Ad 11. První i druhé kolo volby prezidenta republiky v naší obci proběhly bez obtíží,
šestičlenná komise pracovala standardně v souladu s požadavky. V obci Kámen v 1. i ve
2. kole zvítězil Jiří Drahoš. Po sečtení všech hlasů druhého kola v zemi se prezidentem
republiky stal Miloš Zeman. Starosta obce konstatoval, že obcím byla doručena petice za
spravedlivé odměny členů volebních komisí s výzvou zastupitelům obcí a měst ČR. ZO pro
členy okrskové volební komise schválilo odměnu ze svého rozpočtu ve výši 1.600,- Kč pro
každého člena, který nebyl delegovaný politickou stranou.
Ad 12. Starosta obce zastupitele seznámil se žádostmi o finanční dar.
ZO schválilo finanční dary na rok 2018 těmto organizacím:
 Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim ve výši 1.000,- Kč.
 Centru pro zdravotně postižené kraje, pracoviště Pelhřimov ve výši 2.000,- Kč.
 Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina na Konferenci SPIS (Systém
psychosociální intervenční služby) ve výši 5.000,- Kč
Ad 13. V rámci veřejné schůze dne 16. 2. 2018 v Tosce, povede paní Mgr. Dlouhá
přednášku o první pomoci. Na veřejné schůzi se bude informovat a diskutovat o obchvatu
obce, o kapli, o letošních volbách do zastupitelstev obcí a dalších záležitostech obce.
Ad 14. Různé
a) Umístění stožáru pro připojení k internetu - Starosta obce informoval o jednání
s panem Petrem Pitálkem, DiS, o možnosti umístění stožáru pro připojení k internetu
firmy inet4, s.r.o. na střeše MŠ Kámen. ZO se ještě rozhodne, zda nabídky využije.
b) Cestovatelská přednáška - Na pátek 23. 3. 2018 je domluvena cestovatelská
přednáška pana Drahoňovského.
c) Pronájem parkoviště - ZO vyhlásilo výběrové řízení na pronájem parkoviště a uložilo
starostovi vyvěsit na úřední desce záměr před schválením
d) Veřejnosprávní kontrola v MŠ Kámen - Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Zlata
Vobinušková dne 9. 2. 2018 provedla v MŠ Kámen na základě pověření starosty obce
veřejnosprávní kontrolu, s protokolem seznámila zastupitele obce. Při kontrole nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
e) Celková zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2017- Předsedkyně kontrolního
výboru Ing. Zlata Vobinušková předložila celkovou zprávu o činnosti kontrolního
výboru za rok 2017. Zápisy ze ZZO i všechny další úřední dokumenty jsou vedeny
řádně a přehledně a také jsou zveřejňovány na úředních deskách v Kámeně
i v místních částech a na webových stránkách obce. Kontrolní výbor ve složení Zlata
Vobinušková, Jan Tomášek a Pavel Podsklan nezjistil žádné chyby ani nedostatky.
f) Výsledky finančních kontrol- Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Zlata Vobinušková
zpracovala a zaslala výkaz o výsledcích finančních kontrol za rok 2017.
g) Návrh rozpočtu MŠ Kámen na rok 2018- Starosta obce seznámil zastupitele
s návrhem rozpočtu MŠ Kámen na rok 2018, který zaslala paní ředitelka Dagmar
Mikešová. ZO schválilo rozpočet MŠ Kámen na rok 2018.

Výběr ze zápisu z veřejné schůze Zastupitelstva obce s občany
Datum konání: 16. 2. 2018, místo konání: Toska
Přítomno: 6 členů ZO, omluvena Jaroslava Přibylová, účast 28 občanů
Schůzi zahájil starosta František Hofman. Přivítal spoluobčany, seznámil je s programem
schůze a vyzval paní Mgr. Hanu Dlouhou, aby začala s přednáškou o první pomoci.
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Ad 1) Lektorka pí Mgr. Hana Dlouhá z Nízké Lhoty, která pracuje
ve výjezdové skupině rychlé zdravotnické pomoci (RZP)
v Pacově, krátce představila organizační strukturu Zdravotnické
záchranné
služby
Kraje Vysočina, poté
připomněla
čísla
tísňových linek 150,
155,
158,
112
a vysvětlila,
jak
funguje
záchranná
služba.
Okolnosti,
kdy je nezbytné volat
RZP jsou stavy ohrožující život a zdraví žilní a tepenné krvácení, úrazy jakéhokoliv druhu, intoxikace, těžké omrzliny, alergická
reakce, křečové stavy, dušnost, akutní bolesti v oblasti srdce, břicha, hlavy. Některé
zásady: nikdy nenapravovat zlomeninu, nikdy nevyndávat střep, nůž či jiný předmět
z rány, nehýbat s lidmi při podezření na poranění páteře, při
intoxikaci chemickými látkami, kyselinami atp. se nesmí
vyvolávat zvracení, při křečových stavech postiženému
nevkládat nic do úst. Při dušnosti a bolesti u srdce je důležité
volat
záchrannou
službu
vždy!
Poté přednášející
začala vysvětlovat a na figuríně předvádět resuscitaci.
U postiženého je důležité zjistit, zda je při vědomí, zda
dýchá a jestli nedošlo k zástavě krevního oběhu. Zbytkové
dýchání a lapavé dechy považujeme za to, že člověk
nedýchá. Nejprve je třeba postiženého oslovit, zkusit
bolestivý podnět, uložit do stabilizované polohy na bok
a stále sledovat stav. Pokud došlo k zástavě
srdce, je potřeba zaklonit hlavu a zvednout
bradu, aby došlo k uvolnění dýchacích cest.
Pokud postižený nedýchá - začít nepřímou
masáž srdce a dýchání z úst do úst
(u dospělého 30x stlačit hrudník - uprostřed
hrudní kosti, poté dva vdechy a stále
opakovat do obnovení krevního oběhu či do
předání záchranné službě, příp. vyčerpání).
Tempo masáže má být 100 stlačení za minutu. Poněkud odlišná je resuscitace u dětí, kde
příčinou zástavy dechu bývá vdechnutí cizího tělesa, nikoliv problémy se srdcem.
Resuscitaci na figuríně si vyzkoušel Josef Roubík a Zdena Vobinušková. Celá přednáška
byla velmi fundovaná a přítomní se dozvěděli mnoho nových a důležitých poznatků pro
schopnost podat první pomoc.
Ad 2) „I/19 Kámen, obchvat“
Starosta a místostarosta obce a zastupitel Pavel Podsklan podali občanům informace
týkající se stavby obchvatu obce. Stavbu organizuje ŘSD Jihlava a bude se na ní podílet
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celá řada institucí, pracovníků i těžké techniky. Občané se živě zajímali o podrobnosti
celé akce, diskutovali pánové Blažek, Mareš, Tomášek, Houček, Šmejkal a Zoubek, pan
Jiří Turek může poskytnout ubytování pro 18 pracovníků. Starosta požádal i další občany,
kteří by mohli nabídnout pracovníkům ubytování. Stavba bude oficiálně zahájena
21. 2. 2018 a ukončena v roce 2020.
Ad 3) Kaple Panny Marie Bolestné
Starosta obce a zastupitelka Zlata Vobinušková seznámili občany se situací kolem opravy
kaple Panny Marie Bolestné. Po mnoha jednáních se vyřešily majetkové poměry, kaple
byla převedena do majetku kraje a svěřena do správy Muzea Vysočiny Pelhřimov s tím že
do r. 2020 bude celá opravena. Obec Kámen bude nápomocná při realizaci oprav a začne
tím, že zajistí výrobu rorýsích budek a instaluje je na mateřskou školu. Přitom už
v minulém roce nechali zastupitelé vyřezat nálety a poškozené stromy, srovnali terén,
založili trávník a vysadili tři nové stromy (javory).
Ad 4) Podzimní volby do obecních zastupitelstev
Starosta obce sdělil, že na podzim se budou konat volby do obecních zastupitelstev, které
pro fungování obce budou klíčové. Zastupitelé do přespříštího občasníku chystají anketu,
ve které občané budou moci navrhnout kandidáty, které považují za kompetentní pro
výkon funkce zastupitelů. Diskutovali Josef Roubík a paní Houčková.
Ad 5) Různé
a) Zastupitelka Zlata Vobinušková přítomné seznámila s chystanou stavbou
návštěvnického centra v areálu hradu Kámen v místě dnešních veřejných záchodů.
Celou akci financuje Kraj Vysočina, měla by být ukončena v roce 2020 a investice by
měla činit cca 17,5 mil. Kč. Vznikne tím plnohodnotné zázemí pro návštěvníky
i pracovníky hradu - pokladna s prodejem suvenýrů, bezbariérové záchody,
kavárnička, sklad, kancelář, atp. Se stavbou se začne letos na jaře, kdy bude
uskutečněna hrubá stavba - betonový monolit. Takže i na hrad bude letos jezdit
mechanizace, což bude pro návštěvníky pochopitelně určitým způsobem omezující,
ale správa hradu se bude maximálně snažit, aby provoz v areálu byl co nejméně
komplikovaný. Také přístup od zadní brány by měl být zachován tak, aby průchod
okolo staveniště nebyl pro návštěvníky rizikový.
b) Návrhy občanů na opravy obecních komunikací a chodníků vzalo ZO na vědomí a již
letos se některé asfaltové obecní plochy budou opravovat.
c) Jan Tomášek navrhl, aby v budoucnu, po výstavbě obchvatu a po opravě kaple, byl
řešen také prostor návsi. S tím zastupitelé souhlasí.
d) Po diskusi starosta obce všem poděkoval za aktivní účast a veřejnou schůzi ukončil.
Zapsala: Ing. Zlata Vobinušková

Aktuality


Stavba obchvatu byla zahájena. Rozsáhlé dílo je přesně připraveno, všechny
složky mají práce rozfázovány podle přesného harmonogramu. Nejdříve splní
svůj úkol archeologové, mezitím budou provedeny přeložky sítí, současně poběží
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kácení stromů a keřů. A pak už půjde stavba mostu a lávky, stažení ornice
a hlušiny na depozitní místa, vytvoření pomocných objízdných cest atd. Před
koncem příštího roku by měl být spuštěn omezený provoz na nové silnici I/19,
kolaudace celé stavby bude v r. 2020.
Mnoho pracovníků shání ubytování přes týden co nejblíže stavbě. Část jich
uspokojí pan Jiří Turek, ale kdyby ještě někdo chtěl uvolnit pokoj nebo lůžko
stavebníkům, prospěl by tím zdaru díla a sám by na tom netratil.
Příští dva roky bude naše obec jedno velké staveniště. Vedle nové silnice se na
hradě začíná stavět nové návštěvnické centrum a brzy začne oprava Kaple P. M.
Bolestné. Na těchto stavbách se obec nebude podílet, ale díky vstřícnému postoji
zastupitelstva a samotného hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
poběží celá oprava v režii kraje. To je, myslím, opravdu dobrá zpráva.
A přeci zbude něco obci. Zachráníme rorýse!!
Wikipedie:
„Rorýs obecný se
s výjimkou hnízdního
období téměř neustále
zdržuje ve vzduchu,
kde spí, pije a páří se, přičemž střídá svižný let
s plachtěním, během kterého nabírá výšku okolo
jednoho až dvou kilometrů, aby během klesání
mohl spát. Během klesavého letu upadá do
mikrospánku, kdy „vypíná“ jednu polovinu
mozku, ...“
Rorýsi hnízdí na kapli i na hradě, a tak jim před opravou
střechy kaple a před zahnízděním připravíme budky na
školce a budeme si přát, aby je přijali.
Po několika letech se zase konečně uskutečnila veřejná
schůze, tentokrát v Tosce a s příjemnou obsluhou Rebelů
Česko - podrobnosti viz výše. Paní Hana Dlouhá by mohla
být zdatnou posilou kandidátky do podzimních
komunálních voleb.
Už jsem několikrát chválil občany za zodpovědné třídění
odpadu. Dokonce jsme byli i jednou z pochválených obcí.
Bohužel to ale neplatí pro všechny, z fotografie je vidět, že
někteří odpad netřídí.
Připraven je vrt záložního zdroje pitné vody v Nízké Lhotě,
a jeden ještě důležitější pro Svazek obcí ve Vintířově.
Stavba domu pro sociální bydlení se zatím odkládá.
Zemřela paní Ludmila Pilská, Kámen 73.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 34
Dalším zvláště chráněným živočichem, se kterým se na Kámensku určitě setkáme je
některý z mnoha našich druhů čmeláků. Právě proto, že je jich skutečně hodně, řeší
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vyhláška jejich ochranu prostě tím, že chráněni jsou čmeláci rodu Bombus, to znamená
všichni, kteří u nás žijí. Je to dobře, protože čmeláci jsou jednak mimořádně užiteční,
jednak i vyloženě sympatičtí.
A také jich, tak jako mnoha dalších druhů v naší přírodě ubývá. Na prvním místě
je to samozřejmě zapříčiněno neuváženým používáním insekticidů. K tomu se druží
velkoplošné hospodaření, kde jen těžko nalézají vhodná hnízdiště, která by nikdo během
roku nerozoral, nerozvláčel či jinak nezlikvidoval. To jsou věci celkem jednoduché
a každému jasné. Poněkud složitější je zajímavá ekologická vazba, o které neradi slyší
zvláště někteří myslivci. Čím méně bude dravců a sov, tím méně bude i čmeláků a čím
méně čmeláků, tím méně bude jetele, který dokáží významně opylit právě jen oni. Draví
ptáci totiž udržují nízké počty myší, které rády plení čmeláčí hnízda. Málokdo také ví, že
pro čmeláky, ale i pro včely, je smrtelným nebezpečím i jeden druh stromu, z neznalosti
nebo bezohlednosti s oblibou vysazovaný především v parcích. Je to původem
středomořská lípa stříbřitá Tilia tomentosa. Ta je
láká vůní svých květů natolik, že se od ní
nemohou odtrhnout, ale nedokáže jim poskytnout
dostatek potravy, a nešťastní vůní oklamaní
opylovači pak hynou vysílením. Jak vidíte, na
čmeláky v našem světě číhá těch nebezpečí
opravdu dost. Bylo by to smutné povídání.
Raději tedy napíšu něco o tom, se kterými
druhy se tu nejspíš setkáme. Mezi první hmyz,
který se z jara objeví bude patrně patřit drobný
žluto černě pruhovaný čmelák zemní s bílým koncem zadečku. Tady u nás patří
k nejběžnějším. Daleko statnější čmelák skalní má tělo černé a konec zadečku jasně
červený. Také s ním se setkáme už na jívových kočičkách, i když hlavní doba jeho
výskytu je až později. Dalším druhem který se mu červenavým zadečkem poněkud
podobá, je třeba čmelák luční. Ten je však menší a tělíčko má žlutohnědě pruhované.
Pruhovaný je rovněž čmelák rolní. Setkat se tu samozřejmě můžeme i s dalšími druhy, ale
jejich popisem bych jednak čtenáře nudil, jednak jsou tu vzácnější.
Oblíbeným předmětem diskusí je ovšem jiná čmeláčí pozoruhodnost. Tihle
podsadití braši by totiž podle matematických či fyzikálních výpočtů neměli vůbec létat.
Plocha jejich křídel je prý příliš malá v poměru k jejich váze. Zlí jazykové k tomu
dodávají, že létají jen proto, že o těch výpočtech nevědí. Sám nejsem fyzik ani matematik,
a tak se k uvedenému tvrzení nebudu vyjadřovat, ale uznejte - zní to hezky.

28. 2. 2018
František Hofman, Zlata Vobinušková, Miloslav Daněk
Foto Zlata Vobinušková, Jiřina Vokurková, archiv
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2,
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