Novým starostou Kamene se stal Petr Pipek
V říjnu proběhly v celé republice volby do obecních zastupitelstev. V Kameni tyto volby přinesly velké
změny do složení zastupitelstva a především nového starostu. Jako jeden z nových členů
zastupitelstva jsem byl pověřen přidat k mým dosavadním článkům o SDH i zprávy o celé obci. Zde je
tedy první z nich:
Již v létě, kdy byla sestavována kandidátní listina, bylo zřejmé, že z letošních voleb vzejde nový
starosta obce. Dosavadní starosta, pan Václav Bárta, který zastával úřad dlouhá desetiletí, oznámil, že
má v úmyslu přenechat svůj post někomu jinému. Situace byla velmi napínavá, protože zájemců, kteří
by byli ochotni takové břemeno přijmout, byl nedostatek. Kandidáti byli vybráni ve veřejné anketě,
kde každý volič mohl navrhnout, jaká jména by v zastupitelstvu uvítal. Vítězové ankety pak byli
požádáni, jestli by měli zájem kandidovat. Bohužel zde nastaly dva problémy. První spočíval
v neochotě účastnit se správy obce – mnoho lidí odmítlo, protože svůj čas chtějí věnovat zaměstnání,
nebo rodině. To nelze odsuzovat, avšak pro obec je to špatná zpráva. Druhý problém způsobilo
nepřesné vyplnění ankety. Lidé často psali jen jméno a příjmení svých favoritů, někdy dokonce pouze
příjmení. V obcích Kámen, Jiříkov a Proseč se však mnoho jmen objevuje vícekrát – v rodinách je
často zvykem dávat nejstaršímu synovi jméno po otci a dceři po matce. Tak přišlo mnoho hlasů
v anketě nazmar. Do zastupitelstva nakonec kandidovalo pouze dvanáct osob, z nichž devět se mělo
stát zastupiteli obce. Volby samotné proběhly hladce a zúčastnilo se jich 219 osob z 316 oprávněných
voličů, tedy 69%. Výsledky voleb jsou následující:
pořadí
jméno
1.
Petr Pipek
2.
Miloslav Koubek
3.
Luboš Špitálník
4.
Pavel Panský
5.
Martin Staněk
6.
Vladimír Žaloudek
7.
Bohuslav Fendrych
8.
Václav Vala
9.
Josef Vnuk
neúspěšní kandidáti:
10.
Monika Valová
11.
Václav Bárta
12.
Karel Vála

bydliště
Jiříkov
Kámen
Jiříkov
Kámen
Proseč
Kámen
Kámen
Jiříkov
Proseč

hlasů
173
170
148
142
134
129
128
127
118

Kámen
Kámen
Kámen

113
91
50

Zastupitelstvo zasedlo poprvé ke schůzi 2. listopadu. Na zastupitele zde čekalo nepříjemné
překvapení – Miloslav Koubek, oznámil, že odstupuje z osobních důvodů. Bohužel nebylo možné
povolat náhradníka, protože každý z kandidátů byl zapsán jako samostatná volební strana.
Zastupitelstvo se tedy bude scházet pouze v počtu osmi členů.
Nové zastupitelstvo se skládá převážně z nováčků – pět z nich je zde poprvé. Zkušení zastupitelé jsou
pouze pánové Pipek, Panský a Žaloudek. Zajímavá situace nastala z hlediska rozdělení zastupitelů
podle místa bydliště. Kámen, který má nejvíce obyvatel, překvapivě nezískal většinu a má jen tři

zastupitele. Jiříkov má taktéž tři, Proseč dva zastupitele. Bohužel zde není žádná žena, což je podle
mého názoru velká škoda.
Novým starostou obce byl zvolen Petr Pipek z Jiříkova, který získal nejvyšší počet hlasů a
v zastupitelstvu měl jednohlasnou podporu. Svůj post bude vykonávat při zaměstnání.
Místostarostou se stal Pavel Panský z Kamena.
Jménem všech členů zastupitelstva bych chtěl poděkovat všem bývalým členům zastupitelstva za
jejich dlouholetou práci, kterou věnovali ve prospěch naší obce. Zejména tento dík náleží panu
Václavu Bártovi, který byl starostou úctyhodných 20 let. Zmínit musím také Karla Válu, který byl
stejnou dobu místostarostou, a jehož hlas znali všichni z obecního rozhlasu. Zastupitelstvo dále
opustili Oldřich Císař, Miloslav Koubek, Pavel Miřátský a Jan Preisler st., kterým taktéž patří velký dík.
Za nové zastupitelstvo bych chtěl poděkovat našim voličům za důvěru a slíbit, že budeme dělat vše,
co je v našich silách, aby obec prospívala a dobře se v ní žilo.
Bohuslav Fendrych

