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Kámenský občasník č. 29
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Náš nejmilejší kocourek skončil rozjetý na silnici… Taky proto už
se nemůžeme dočkat obchvatu Kámena. Představuji si krásnou
klidnou vesnici s obnovenou návsí, silnice z nové křižovatky
u bramborárny končí na parkovišti, žádné kamiony, návštěvníci
chodí bez obav na hrad zepředu i zezadu, prohlídka hradu
pokračuje ke kapli, pod kaplí park s lavičkami a výhledem na
západ, lidé jsou usměvaví, všechno je zalité sluncem. Komu by
se tu nelíbilo?
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Lenka Jirků: Prázdniny jsou u konce
a za námi – hasiči – také dvě soutěže.
Z kraje prázdnin - 4. července - jsme se vydali do Dolních Hořic, kde jsme absolvovali
tradiční srandamač u rybníka Kalčák. Jelikož je to tak trošku jiná soutěž než ostatní,
myslím, že díky obrázku Vám bude jasnější, co vše jsme tam museli zvládnout.

1) Start útoku
2) Přeplutí Kalčáku na lodičce bez pádel
3) Rozdělovač, hadice B, proudnice, hadice C – v hasičském vozíku
4) Spojení savic, nasazení koše, pouštění vody do rozdělovače
5) Překážka na cestě – okno – všichni, kdo měli být za ním, museli jím
prolézt, musel skrz projít i rozdělovač, do kterého byla zapojena hadice
6) Cíl – sestřelit terč
Nutno říct, že každý se se soutěží popral po svém. My hasičky jsme si dokázaly, že
nejsme z cukru, ale z Kámena a okolí - to když jsme uprostřed rybníka opustily loďku
a zbytek cesty jsme přebrodily, přeplavaly, přeběhly… Od přihlížejících bylo dokonce
slyšet: „To nejsou hasičky, ale potápěčky.“ Kluků se zase držela paní štěstěna, když se
jim rozdělovač vrátil oknem zpět… při opětovném zapojení někdo neproskočil oknem
(což se muselo) a našim hasičům nebyl tedy jejich výkon hodnocen. My ženy jsme
obsadily 6. místo s časem 2:27:12.
Druhou soutěž - O pohár starosty obce Salačova Lhota - jsme absolvovali 7. srpna. Koná
se každoročně a tento rok již po desáté. Z této noční soutěže jsme si kromě diplomů za
9. místo (čas 67:94 ženy) a za 8. umístění (čas 32:30 muži), přivezli také šišky salámu,
pivo a samolepku se znakem hrbáče. Pro desátá místa byly pak připraveny hodnotné
ceny. Jelikož se na desátém místě nikdo neumístil, byla odměňována místa pod nimi tudíž obě naše družstva. Obdrželi jsme tedy navíc rychlovarné konvice a svítilny.
Pevně doufáme, že se při dalších soutěžích, které nás letos ještě čekají, opět zařadíme
mezi ty nejlepší týmy 
Ještě nám dovolte malé pozvání. Srdečně vás všechny zveme na Den obce Kámen, který
se bude konat 5. září 2015 od 15:00 na hradě Kámen. Určitě si užijeme hezký den plný
zábavy a třeba i nějaké to překvapení 

Výběr ze zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce 13. 8. 2015
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce
Hosté: Jan Tomášek, Jaroslav Škrleta, Irena Cihlářová
Zapisovatelka Ing. Zlata Vobinušková, ověřovatelé zápisu: Jan Král, Pavel Podsklan
Ad 3. Kontrola závěrů 9. ZZO:
 Oprava sochy sv. J. Nepomuckého - viz bod 9
 Kaple p. M. Bolestné - viz bod 10 b)
 K záměru před schválením, který visel na úřední desce obce, k žádosti o prodej části
pozemku č. 843/3 nebyly podány žádné připomínky. Je zapotřebí zjednat nápravu
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v souvislosti s nesprávným připojením části obecního pozemku 843/3 k soukromému
pozemku č. 843/26.
Uzavírka silnice I. třídy mezi obcemi Leskovice a Čížkov skončila
Most Zlátenka – práce pokračuje dle harmonogramu, každých 14 dní kontrolní den
Naše školka 2015 - viz bod 4
Bioodpad - viz bod 6
KoPÚ - viz bod 5
Vedení VVN 110 kV- územní rozhodnutí nabylo právní moci - vyvěšeno na úřední
desce
Nedostatek pitné vody - viz bod 8
Odměna ředitelce MŠ Kámen schválena. 17. 8. 2015 se do funkce ředitelky MŠ vrací
po rodičovské dovolené paní Dagmar Mikešová.

Ad 4. Starosta seznámil zastupitele s úspěšným ukončením akce Naše školka 2015.
Stavebním dozorem byl po dobu prací stanoven Pavel Podsklan. Práce proběhly dobře
a včas, v jídelně a kuchyni byly položeny nové podlahy, proběhla výměna oken
a elektroinstalace. Předání stavby proběhne 14. 8. 2015.
Ad 5. Místostarosta Josef Dvořák podal informaci o průběhu jednání o Komplexní
pozemkové úpravě ze dne 11. 8. 2015 v kanceláři OÚ. Projekční kancelář Ing. Jindřicha
Jíry oznámila, že cesta kolem nových parcel nemůže být z důvodu nesouladu KoPÚ
s územním plánem vedena jako prioritní a navrhla alternativní variantu, a to cestu za
zahradou pana Šustra směrem k letišti. Sbor zástupců souhlasil bez výhrad.
Ad 6. Starosta podal informaci o dosavadním průběhu dotačního programu s názvem
„Systém odděleného sběru s nákupem svozové techniky v obcích Kámen a Dobrá Voda
u Pacova“ na nákup 4 kontejnerů na sběr bioodpadu a na nosič kontejneru. Žádost byla
akceptována a ve výběrovém řízení byla vybrána společnost Agrozet České Budějovice
a.s. S vítěznou firmou je podepsána kupní smlouva ve výši cca 670.000,- Kč, při čemž
90 % uznatelných nákladů bude kryto z dotace.
Ad 7. Pavel Podsklan informoval o plánovaném asfaltování vybraných ploch v rámci
POVV 2015. Vítěz výběrového řízení, firma Swietelsky, provede asfaltování v dohledné
době dle svých časových možností.
Ad 8. Zlata Vobinušková a Jaroslav Škrleta informovali, že ve vintířovském vodojemu,
který je majetkem Svazku obcí PSV, došlo k výraznému úbytku vody. Z tohoto důvodu
v červnu 2015 proběhlo jednání s předsedou VOD Kámen Ing. Houčkem o využití zdroje
vody pro středisko Věžná i mimo PSV. Spotřebu vody družstvo částečně vyřešilo
napojením na vintířovský potok, který okolo areálu protéká.
Jako další zdroj vody pro obce Svazku, tedy i pro Kámen, se naskytl přebytek vody ve
vodojemu obce Obrataň ve Vintířově. Svazek obcí PSV v červenci 2015 uzavřel smlouvu
s obcí Obrataň o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu Vintířov. Dodávka vody má
činit cca 12.000 m3/rok. Je třeba projednat možnost osazení vodoměru, aby bylo
množství vody dodávané od obce Obrataň měřitelné.
S citelným úbytkem vody se také potýká místní část Nízká Lhota, kde je nutné doplňovat
studnu vodou z cisterny.
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Ad 9. Starosta obce podal informaci o akceptaci žádosti na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Rozpočet na
restaurování sochy připravil MgA. Jan Vodáček. Po písemném schválení dotace provede
pan Hodinka administraci projektu a proběhne výběrové řízení.
Ad 10. Různé
a) Vodní nádrž Vintířov
Starosta obce podal zprávu o průběhu žádosti o stavební povolení na výstavbu
retenční nádrže Luční v k. ú. Vintířov stavebníkem Pavlem Krškem.
b) Kaple p. M. Bolestné
Starosta obce informoval o jednání na OÚ se zástupci Biskupství
českobudějovického o možnostech opravy kaple p. M. Bolestné. Církev nechce do
opravy kaple finanční prostředky investovat, proto se hledá jiné řešení na záchranu
kaple a dne 26. 8. 2015 proběhne jednání s Ing. Čermákovou z Krajského úřadu
Kraje Vysočina.
c) Uzavírka silnice č. III/1296 Pacov - Pošná
Uzavírka silnice na obec Pošná potrvá do 30. 10. 2015. Objízdná trasa vede přes
Kámen.
d) Územní plán obce Kámen
Je připraven dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování územního plánu.
Usnesení: ZO schválilo výši doplatku za úpravu návrhu ÚP Kámen za podmínky, že
Ing. arch. Maryškovi bude zaplaceno po předání ÚP obci.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
e) Výsadba stromků
V rámci následné péče u loni vysazených stromků (třešně, duby) byly firmou
Ekoimpex s.r.o. všechny lokality vysečeny a uklizeny, uschlé stromky (starosta jich
napočítal 5+1) budou vyměněny na podzim.
f) Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina
Kraj Vysočina zveřejnil na úřední desce krajského úřadu návrh nového Plánu
odpadového hospodářství (POH) Kraje Vysočina.
Usnesení: ZO informaci vzalo na vědomí.
g) Elektrické vedení v Nízké Lhotě
Usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o objednávce přílože veřejného
osvětlení v místní části Nízká Lhota k novostavbě pana Zd. Kofroně
h) Uzavření pošty
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci starosty o uzavření pošty 24. - 28. 8. 2015.
i) Lékaři bez hranic
Starosta obce obdržel telefonickou žádost o poskytnutí peněžního daru ve výši 500,Kč ročně jako podporu organizace Lékaři bez hranic.
Usnesení: ZO předběžně žádost schválilo za podmínky přijetí řádné písemné žádosti
na obecní úřad
j) Rekonstrukce kurtů - ZO zamýšlí vyhledat vhodnou dotaci na rekonstrukci kurtů na
víceúčelové hřiště.
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Aktuality












V dotačním programu Naše školka 2015 byly provedeny některé opravy v jídelně
mateřské školy – výměna 3 oken, nová podlaha. Dobrou práci odvedla firma
Valtrostav
S dotačními programy se roztrhl pytel. Probíhá program na nákup kontejnerů na
bioodpad (Agrozet České Budějovice), čekáme naopravu asfaltů (Swietelsky),
opravíme sochu sv. Jana Nepomuckého (výběrové řízení je připraveno), a už
připravujeme žádosti na příští rok – výměna zbývajících oken v MŠ, možná nové
víceúčelové hřiště a kdo ví, co nás ještě napadne
Na místo ředitelky ve školce se po mateřské dovolené vrátila paní Dagmar
Mikešová, zastupitelstvo poděkovalo za dobrou a obětavou práci paní Jitce Krškové
V době velkého tepla a sucha museli všichni omezit odběr vody, aby nevyschly
prameny pitné vody. V Nízké Lhotě, kde obyvatelé čerpají vodu ze studní, musela
vypomoci cisterna Vodaku.
Po 2 letech odkladů očekáváme konečné odsouhlasení územního plánu
V Nízké Lhotě došlo k několika změnám majitelů domů. Odstěhovali se Ferencovi,
odchází paní Petrová. Naopak pan Zdeněk Kofroň bude stavět nový dům, u něj už
je nový stožár veřejného osvětlení
Tolik diskutovaná lesní cesta V Jakší je zpevněná a prakticky hotová. Je průjezdná
traktorem nebo terénním automobilem, zvládl jsem ji i na kole
Možná se na veřejné schůzi zeptáme občanů, co dále s kaplí Panny Marie Bolestné
Hráli jsme k narozeninám: Alena Hadravová, Kámen 57, Marie Přibylová,
Kámen 26, Antonie Kunstová, Kámen 38
Zemřela Anna Kunstová, Kámen 14

Jaroslava Přibylová: Milí čtenáři!
Otáčivé hlediště bylo opět super
Mám radost z toho, že se nám náš výlet do Týna nad Vltavou povedl. Počasí nám hrálo
do noty, a tak jsme si mohli opět užít divadelní představení, v podání již známých
ochotníků. Tentokráte nám ztvárnili hru „Kráska a zvíře“, romantickou pohádku, kde
láska zvítězila nad kletbou. Jsem ráda, že po skončení byly ohlasy o tom, jestli se ještě
do Týna pojede. Ano, pojede, příští rok se pokusíme opět naplánovat výlet takového typu
a už teď se těšíme.

Z kultury do kultury
Rozhodně si nenechte ujít další již z tradičních akcí naší obce. Jako každý rok, tak
i tento se uskuteční na hradě Kámen Den obce Kámen. Zastupitelstvo obce ve spolupráci
s SDH Kámen a Muzeem Vysočiny Pelhřimov si pro vás i pro tento rok 2015 připravili
bohatý program, který si najde jistě své milovníky. Děti se mohou těšit na hry, skákací
hrad , anebo kouzelníka. Starší generaci zaujme pelhřimovské žesťové kvarteto, koncert
pěveckého sboru Slavík Pacov a poté bude hrát kapela Přespolanka k poslechu a tanci.
A na závěr proběhne ohňová show v podání Spiritus Dracus. Program je velmi pestrý
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a myslím, že na své si přijde každý. Všichni jste srdečně zváni, tak se přijďte pobavit
a podpořit tuto tradici.

Nejstarší obyvatelka naší obce
Paní Antonie Kunstová před pár dny oslavila své 93. narozeniny a tím se opět zařadila
na první místo jako nejstarší obyvatelka naší obce. Ještě jednou moc gratulujeme a do
dalších let přejeme hlavně zdraví.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 20
Tak už sem píšu po dvacáté a začínají mi docházet nápady a náměty. Kámensko
je přece jen dost malé území na to, aby se o jeho přírodě dalo psát stále něco nového.
Využiji tedy dnešní dvacáté povídání k tomu, abych si trochu zavzpomínal. Vždyť když
se člověk v přírodě pozorně dívá, uvidí toho i na tak omezeném prostoru hodně.
Za ta léta, co se toulám zdejšími lesy a loukami, mám nastřádáno spoustu
krásných zážitků. Snad nejraději vzpomínám, jak jsem kdysi seděl na kazatelně
v Zouvakří za Nízkou Lhotou. To bylo moje oblíbené místo k pozorování i lovu srnců.
Měl jsem tenkrát sebou nahoře i svého nezapomenutelného pomocníka, jezevčíka Broka.
Byl na čekání zvyklý a tiše ležel na lavici vedle mne. Už se hodně setmělo, když na
zavřeném okénku kazatelny přistál puštík. Co tam hodlal dělat nemám tušení, ale přitiskl
zobák ke sklu, aby viděl dovnitř. V tu chvíli Brok vyskočil a pro změnu přitiskl svůj nos
ke sklu z druhé strany. Oba překvapením zůstali chvíli nehybní a jejich kulaté oči,
oddělené jen šířkou skla, to byl pohled, na který nikdy nezapomenu.
Podobně nezapomenu, jak mi jednou jela manželka naproti k autobusu a když
jsem vystoupil, ukazovala mi, ať jsem tiše. Na můj bezhlesný dotaz mi zašeptala, že jí
právě přes cestu přešel jezevec. Louka, na kterou zamířil byla čerstvě sklizena a zbylo na
ní pár řádek pohrabků. Za jedním z nich jsem skutečně zahlédl zavalitou jezevčí postavu.
Vydali jsme se blíž, abychom vyzkoušeli, na jakou vzdálenost nás k sobě zvíře pustí.
K našemu překvapení zareagoval jezevec na naši přítomnost po mýtickém způsobu
pštrosů. Místo aby se dal na útěk, vrazil hlavu pod načechraný řádek sena a prostě dělal,
že tam není. Stáli jsme až těsně u něho a já měl sto chutí plácnout ho po vystrčeném
masivním zadku. Opatrnost však převážila a já mu místo toho za jeho důvěřivost jen
hlasitě vynadal. Jezevec se vysunul z pod sena a s výrazem, že tam tedy být nemusí,
odklusal do sousední řepky. Jak tenkrát řekla moje žena, útěk divého zvířete to moc
nepřipomínalo.
Podobný zážitek jsem měl jednou v zimní noci s divokým králíkem kousek za
naší kůlnou v Novém Dvoře. Ten o mojí přítomnosti nevěděl, a já abych ho naučil
opatrnosti sundal čepici, hodil jí po něm a ryzí náhodou ho trefil do hřbetu. Tenkrát jsem
jedinkrát v životě viděl někoho vyskočit a utíkat už s nohama ve vzduchu.
Takových vzpomínek na setkání se zvířaty mám v zásobě mnohem víc a snad na
ně na těchto stránkách opět někdy dojde.

Zlata Vobinušková: Jaké bylo hradní léto 2015?
Jedním slovem povedené, ale pojďme si ho trochu více přiblížit. Přes hlavní
prázdniny jsme zařadili již tradiční akce jako Kámen napříč staletími, Kámenské
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hradohraní nebo večerní prohlídky. Po sedmi letech se na hradě opět konaly „Živé
obrazy“, tentokrát na téma Jízda pana Práška.
Hned zkraje července, a to od 4. do 19., na hrad už poněkolikáté zavítali šermíři
v podání Jezernických pánů. Celá akce Kámen napříč staletími trvala o týden déle než
loni, což návštěvníci navzdory panujícím velkým vedrům, uvítali. Jezerničtí předvedli
své šermířské souboje, povídali o zbraních a středověkém způsobu života a také sehráli
několik scének, jako např. o tom, jak kdysi probíhaly čarodějnické procesy. Kromě
šermířů se návštěvníci mohli seznámit s prací sklářky, kováře, zastřílet si z kuše nebo
z děla a mnoho dalšího. Součástí byla také věštba od kartářky, prodej šperků a koření.
Krásným zpestřením byla přítomnost sokolníka Františka Kunce z Červené Řečice, který
se dlouhá léta věnuje výchově a výcviku dravců a sov, takže svým poutavým
vyprávěním o životě těchto ptáků návštěvníky velmi zaujal. Přítomní se mohli vyfotit
s poštolkou, rarohem, sokolem, sovou pálenou, vzácným sýčkem obecným nebo u nás ve
volné přírodě nežijící kání Harrisovou.
V době akce navštívil hrad Kámen letní tábor pro děti z Eše, jehož náplň se
nesla v duchu říše pohádek, tudíž se návštěvníci potkali s Arabelou, Vigem,
Rumburakem a Fantomasem 
V rámci akce připravil tým hradu Kámen hrané večerní prohlídky. Ty první
„Hrad ožívá po setmění“ 11. července měly charakter krátkých divadelních scének, kdy
návštěvníci nahlédli do atmosféry panského sídla 19. století a dozvěděli se, jak se naši
bohatší předkové vzdělávali, jak trávili volný čas, stolovali nebo jaké módě dávali
přednost.
O týden později 18. července jsme připravili novinku, a to hrané večerní
prohlídky aneb „Příběhy kámenské“. Návštěvníci přihlíželi mírovému jednání mezi
Jiříkem z Poděbrad a Jindřichem z Rožmberka, odhalili penězokazeckou dílnu, setkali se
s vdovou po Janu Kryštofu Malovci Marií Veronikou Švihovskou, Antonínem
Fleissigem či duchem zazděné šlechtičny. Také viděli, jak nejspíš probíhalo
vyvlastňování hradu po roce 1948.
My z hradu, coby účinkující, jsme si hraní scének velmi užili a snad přítomné
i trochu pobavili  Oba večery zakončili Jezerničtí páni svou ohňovou show. Mezi
vystupující se poprvé také zařadila Kristýna Vacířová a bylo vidět, že má průpravu od
mažoretek, jelikož se jí ohňovka moc povedla.
O víkendu 8. a 9. srpna se na hradě konalo Kámenské hradohraní, které je
zaměřeno na rodiny s dětmi. Námětem byl tentokrát rod Malovců z Malovic, který hrad
vlastnil od roku 1523. Návštěvníci volně procházeli hradem a hravou formou plnili různé
úkoly. Za správné řešení byli odměněni několika drobnostmi a obdrželi dokonce glejt od
samotného Jana Kryštofa Malovce jako poděkování za pomoc. Na večer jsme opět
zařadili prohlídky ve stylu „Hrad ožívá po setmění“.
Poslední prázdninovou akcí byly o víkendu 22. - 23. 8. „Živé obrazy aneb
Jízda pana Práška“, které se uskutečnily za podpory krajské organizace Vysočina
Tourism. Prohlídky se odehrávaly formou divadelních představení, o které se postarali
známí i méně známí televizní a divadelní herci.
Celým příběhem provázel motocyklový závodník Prášek. V průběhu jeho
výkladu se však stalo něco nečekaného a Prášek se náhle propadl do poloviny 16. století,
kdy se lidé neproháněli na motocyklech, ale na koních. Závodník Prášek se tím pádem
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potkal se služebnictvem, s majitelem hradu Oldřichem Fifkou z Vydří nebo s Kateřinou
z Vojslavic - manželkou Petra Malovce z Malovic, který se roku 1523 stal majitelem
hradu Kámen. I tato akce se u přítomných setkala s kladným ohlasem.
Po celé léto zpříjemňovaly prohlídky svým vystoupením kytaristka Markéta
Knězů a Andrea Bílá s Lucií Martínkovou coby pěvecké duo MelodyGirls.
Za sebe, a myslím, že i za ostatní z hradního týmu, mohu říci, že jsme si na
hradě užili úspěšné, hravé a parné léto. Děkujeme 

Zastupitelstvo obce ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Pelhřimově

zve občany Kámena a přilehlých obcí i další hosty na

Den Obce Kámen
na hradě Kámen v sobotu 5. září 2015
Program:


15 h








15.20
16 h
17.30
18 h
21 h

fanfáry – Pelhřimovské žesťové trio
hasiči, symboly obce
zahájení
koncert smíšeného pěveckého sboru Slavík Pacov
lidová kapela Přespolanka
hry pro děti, skákací hrad, střelba ze vzduchovky atd.
kouzelník
tance pro děti, volná zábava
Spiritus dracus – ohňová show

Po celou dobu zajištěno občerstvení a dobrá nálada

31. 8. 2015 - František Hofman, Lenka Jirků, Jaroslava Přibylová, Miloslav Daněk,
Zlata Vobinušková,
foto Lenka Jirků, Zlata Vobinušková
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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