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Kámenský občasník č. 53
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Máme tu zase Vánoce a konec roku a mně se zdá, že čím
jsem starší, tak každý další rok je kratší než ten předešlý.
Nedávno jsme nastoupili jako nové zastupitelstvo a světe
div se, ono už je to víc jak rok. Nechci tady bilancovat co
jsme v tomto období udělali nebo neudělali, ale spíš se jen
krátce zamyslet nad tím vším shonem, který nás provází
v této zrychlené době. Začne pondělí a než se rozkoukáme,
je neděle. Proto bychom všichni měli Vánoce využít k pozastavení svých aktivit
a aspoň chvíli žít v normálním čase, který se krásně vleče a den trvá opravdových
24 hodin. Všem Vám přeji krásné a klidné prožití Vánoc a velmi hezký a dlouhý
rok 2020.
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Výběr ze zápisu z 14. zasedání zastupitelstva obce dne 14. 11. 2019
Přítomno 7 členů, omluveni: 0, Hosté: 0
Ad 3. Kontrola závěrů 13. ZZO:
- Prodej části pozemku p. č. 910/1 v k. ú. Kámen u Pacova byl schválen, probíhá
zápis do KN, cena za prodej je uhrazena.
- Probíhá příprava Mikulášské besídky ve spolupráci s motoklubem Rebelové
Česko, kolekce koupeny.
- Vstupenky na zájezdy pořádané obcí již přišly.
- Projektant Ing. Petr Samec zpracovává dokumentaci na rekonstrukci domu
čp. 18.
- Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci Kámen viz bod č. 12
- Vybudování obecního rybníku - viz bod č. 8
- Dotace MZe na zvládnutí následků kůrovcové kalamity - v nejbližších dnech
začne sběr žádostí na dotaci. Je zapotřebí doložit množství prodaného
kůrovcového dřeva.
- Obecně závazná vyhláška č. 01/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s účinností od 1. 1. 2020 bude zveřejněna do konce listopadu.
- Žádost Mysliveckého spolku Podlesí Kámen schválena, pro umístění chladicího
zařízení se využije jeden přístřešek v areálu bývalého autobazaru v Kámeně.
Přístřešek je nutné stavebně uzpůsobit, což na své náklady to zajistí Myslivecký
spolek Podlesí Kámen.
- Účast obce Kámen v 1. kole elektronické dražby nemovitých věcí byla schválena.
- Finanční dar pro HC VOD Kámen byl uhrazen.
- Žádost na prodej obecního pozemku parc. č. 1072 v k. ú. Kámen u Pacova byla
zamítnuta.
- Termíny přerušení provozu MŠ Kámen v době prázdnin jsou odsouhlasené.
- ZO Kámen ukončilo jednání s obcí Věžná a odstoupilo od záměru na koupi
pozemků.
- Kácení topolů na obecním pozemku parc. č. 1147 v k. ú. Kámen u Pacova
u hřiště bude probíhat podle těžebních kapacit těžaře - předpoklad leden - únor
2020.
- O novém systému svozu odpadů pohovoří na veřejné schůzi odborník z firmy
SOMPO.
Ad 4. Poskytnutí dotace z MMR na obnovu asfaltů byla ministerstvem schválena.
Nyní probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele, které zpracovává firma
Chytrá dotace, s.r.o. Podmínkou je uzavřená smlouva o dílo do 31. 1. 2020,
realizace obnovy asfaltů do 30. 6. 2020. Před realizací je nutné upozornit občany,
kterých se obnova asfaltů dotkne. ZO vzalo na vědomí informace o přípravě
výběrového řízení na obnovu asfaltů.
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Ad 5. ZO Kámen projednalo možnost využití dotace na technickou infrastrukturu
pro výstavbu rodinných domů z MMR ČR na nově projektovaných parcelách.
Od firmy E.ON je zapotřebí získat podklady pro přeložku sítě, což bude nejdříve
v příštím roce. Žádost o dotaci bude obec tedy podávat v další výzvě. ZO schválilo
podat žádost o dotaci na technickou infrastrukturu z MMR ČR pro nově
připravované stavební parcely určené pro výstavbu rodinných domů.
Ad 6. Starosta obce informoval o přípravě projektové dokumentace na připojení
posilového zdroje vody (vrtu) v Nízké Lhotě. Projekt zpracovává Ing. Martin
Trefil a součástí projektu je vybudování vodojemu s kapacitou cca 10 m3 včetně
úpravny vody. ZO schválilo podat žádost o dotaci OPŽP na vybudování vodojemu
s kapacitou cca 10 m3 včetně úpravny vody v Nízké Lhotě pro připojení
posilového zdroje vody (vrtu).
Ad 7. ZO schválilo podat žádost o dotaci čerpanou z OPŽP pro připojení
posilového zdroje vody (vrtu) v Novém Dvoře. Zpracováním žádosti bude
pověřena Ing. Veronika Kašparová.
Ad 8. ZO schválilo podat žádost o dotaci čerpanou z Operačního programu
Životní prostředí. ZO pro zpracování žádosti pověřilo firmu AXIOM engineering,
s. r. o. a rovněž schválilo návrh Smlouvy o poskytování odborných služeb
na vyřízení dotace z OPŽP prostřednictvím SFŽP na vybudování obecního
rybníka.
Ad 9. ZO Kámen projednalo možnost využití dotace na výsadbu stromů. Příjem
žádostí je umožněn do 31. 8. 2020 nebo vyčerpání alokace. ZO schválilo podat
žádost o dotaci na výsadbu stromů z Národního programu Životní prostředí výzva č. 9/2019. Bude se jednat o veřejná prostranství obce, zejména pozemky
po těžbě topolů.
Ad 10. Zastupitel Pavel Podsklan podal informace z dalšího kontrolního dne
stavby obchvatu. Zimní údržba bude probíhat jak na stávající komunikaci, tak
obchvatu. Autobusové zastávky budou do jara v obci na stávajících místech.
Oficiální zprovoznění obchvatu bude patrně až v únoru 2020. ZO vzalo na vědomí
nové informace ke stavbě obchvatu obce.
Ad 11. Předsedkyně finančního výboru Mgr. Hana Dlouhá předložila rozpočtové
opatření č. 999008 zpracované ke dni 25. 10. 2019, které vyhotovila účetní obce
Irena Cihlářová, a schválil starosta obce. ZO vzalo na vědomí rozpočtové
opatření obce Kámen č. 999008.
Ad 12. Z důvodu nepřiznání dotace na akci Demolice brownfieldu a výstavba
nového kulturního domu v obci Kámen bylo zastaveno výběrové řízení
na zhotovitele. Akce nebude v dané výzvě realizovaná. Z celkového počtu 141
žádostí jich bylo akceptováno pouze 26. Jelikož je zpracovaná projektová
dokumentace na akci i stavební povolení, bude ZO usilovat o dotaci v příštích
výzvách. ZO vzalo na vědomí informace k nepřiznání dotace na akci Demolice
brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci Kámen.
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Ad 13. ZO Kámen projednalo možnost využití dotace Ministerstva kultury. Jedná
se o dotaci pro knihovny -VISK 3 – Informační centra knihoven. Výše dotace je
max. 70%.
ZO schválilo podat žádost o dotaci VISK 3 – Informační centra knihoven
čerpanou z Ministerstva kultury pro účely obecní knihovny.
Ad 14. Žádost o koupi části obecního pozemku parc. č. 218/11. ZO žádost
projednalo a odložilo rozhodnutí na příští zasedání zastupitelstva obce s tím, že je
nutné část pozemku s žadatelem obhlédnout a určit si podrobnosti.
Ad 15. Různé
a) MŠ Kámen - žádost o provedení revize hromosvodu
ZO žádost projednalo a rozhodlo provést revizi hromosvodu na budově MŠ
Kámen na jaře 2020.
b) Žádost o kácení dřevin - areál Hradu Kámen
Starosta obce v působnosti Obecního úřadu Kámen vydal rozhodnutí o povolení
ke kácení dřevin rostoucích mimo les. ZO vzalo na vědomí povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les, a to 1 ks borovice lesní a 2 ks břízy bělokoré v areálu
Hradu Kámen na pozemku parc. č. 1/1 v k. ú. Kámen u Pacova.
Ad 16. Po projednání všech bodů 14. ZZO proběhla krátká rozprava zastupitelů.
Ad 17. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 14. ZZO
ukončil zasedání ve 21:30 hodin.

František Hofman - Byl jsem na Létné
Dokud jsem byl starostou, politické debaty se na zasedání zastupitelstva
nevedly. Nebyl na ně čas, řešily se chodníky, ploty nebo obecní lesy. Politika se
možná probírala v hospodě, ale tam jsem chodil jen zřídka. Teď už ten čas mám,
a tak jsem se rozhodl vyjádřit to, co cítím účastí na demonstraci Milionu chvilek
pro demokracii 16. 11. v Praze na Letné.
Dva vysokoškoláci, Mikuláš Minář a Benjamin Roll, organizují od jara řadu
protestních shromáždění na obranu demokracie v Česku. Jak někdo hezky řekl,
demokracie u nás je nemocná. Lživé, vulgární, mstivé a protiústavní chování
prezidenta na straně jedné a neustálé lhaní, vyhýbání se konfrontaci a především
obrovský střet zájmů předsedy vlády na straně druhé to dokazují. Andrej Babiš
soustřeďuje velkou moc a ovládá státní správu a většinu medií. Umí se pochválit,
má na to armádu pomocníků. Ano, máme se dobře, tak jak jsme se nikdy neměli,
ale to není jeho zásluha. Jeho hnutí nemá žádný program, jediným programem
je získání voličů a to se mu daří. Většině lidí to nevadí, slovo demokracie jim nic
neříká, o politiku se nezajímají. Já patřím k té menšině, které ostuda, jakou nám
dva nejvyšší představitelé dělají ve světě, vadí moc. A tak jsem také jel na Letnou
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a bylo nás prý 300 tisíc. Byl jsem tam brzo a vše jsem si prohlédl. Shlédl jsem
pěknou výstavu ke 30 letům svobody se spoustou fotek, videí i dalších
dokumentů. Také bylo možno zakoupit něco na zub nebo něco k pití,
mně chutnalo svařené víno.
Vlastní akce byla dobře připravená a zajištěná. Dění na vzdálené tribuně
přenášely kamery na obří plátna při výborném ozvučení, celá Letná vše viděla
a slyšela. Více než dvouhodinový program neměl hluchá místa. Mikuláš Minář
slušným, ale důrazným způsobem vyzval pana premiéra k odstoupení nebo
ke skutečnému odstřižení od největší firmy - Agrofertu. Byla tam i výzva
k diskusi, které se Andrej Babiš zřejmě bojí. S příspěvkem a s podporou přišlo
mnoho známých i méně známých osobností - např. Daniela Kolářová, Aňa
Geislerová, Bolek Polívka, Ivan Trojan. Jaroslav Hutka zazpíval Náměšť, jiní
vyprávěli své příběhy, nevidomá
dívka
zazpívala
Modlitbu
pro Martu.
Ve shromáždění byla skvělá
atmosféra, nezaznamenal jsem
žádné neslušné nebo vulgární
projevy, lidé byli slušní, klidní,
kultivovaní. Měl jsem z toho
radost,
myšlenka
zdravé
demokracie má velkou podporu.
Proto si myslím, že demonstrace
Milionu chvilek mají smysl.
Výběr ze zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2019
Přítomno 6 členů, Omluveni: Hana Markvartová, Hosté: 0
Ad 3. Kontrola závěrů 14. ZZO:
- V rámci dotace z MMR na obnovu asfaltů bylo vyhlášeno výběrového řízení
na zhotovitele. Čeká se na nabídky firem.
- Podání žádostí na dotace, které byly projednávány pod body č. 5, 6, 7, 8, 9 a 13
bylo schváleno. Příprava jednotlivých žádostí je v různých fázích. Žádost dotaci
VISK 3 – Informační centra knihoven čerpanou z Ministerstva kultury byla již
zpracována a podána.
- Kontrolní den obchvatu - viz bod. č. 7
- Rozpočtové opatření č. 999008 bylo vzato na vědomí.
- Akce „Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci
Kámen“ byla zastavena.
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- Žádost o koupi části obecního pozemku parc. č. 218/11 - viz bod č. 9 a)
- Revize hromosvodu na budově MŠ Kámen bude hotova na jaře 2020.
- Žádosti o kácení dřevin v areálu Hradu Kámen bylo vyhověno.
ZO kontrolu závěrů 14. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Starosta obce konstatoval, že návrh rozpočtu obce Kámen na rok 2020 byl
řádně vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce dne 21. 11. 2019,
sejmut dne 12. 12. 2019 a nebyly k němu od občanů podány žádné připomínky.
ZO po projednání schválilo rozpočet obce na rok 2020.
Ad 5. Předsedkyně finančního výboru Mgr. Hana Dlouhá předložila rozpočtové
opatření č. 999009 zpracované ke dni 27. 11. 2019, které vyhotovila účetní obce
Irena Cihlářová, a schválil starosta obce. ZO vzalo na vědomí rozpočtové
opatření obce Kámen č. 999009.
Ad 6. Starosta obce vydal příkaz starosty k inventarizaci veškerého majetku
a závazku ve smyslu ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Starosta
tímto inventarizační komisi ukládá provést inventarizaci za rok 2019,
tj. porovnání skutečných stavů se stavy účetními, a vyčíslit rozdíly. Dne 12. 12.
2019 od 16.00 hodin proběhlo školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího
provádění. ZO vzalo na vědomí příkaz starosty k inventarizaci za rok 2019.
Ad 7. Zastupitel Pavel Podsklan podal informace ke stavbě obchvatu obce.
Za mostem na Nízkou Lhotu bude umístěna značka „slepá ulice“, aby přes Nízkou
Lhotu nejezdily především nákladní automobily, které průjezdem ničí nově
upravenou náves. Provádění asfaltových povrchů bude letos ukončeno 15. 12.
2019 a od pondělka 16. 12. 2019 bude spuštěn provoz bez semaforů po stávající
silnici. Obchvat bude oficiálně otevřen 21. 2. 2020 v režimu projíždění stavbou.
ZO vzalo na vědomí nové zprávy k obchvatu.
Ad 8. ZO projednalo žádost o koupi obecního pozemku č. 52/11 v k. ú. Kámen
u Pacova. ZO rozhodlo schválit prodej s výhradou, že se bude jednat o prodej
pouze části pozemku p. č. 52/11 v k. ú. Kámen u Pacova, a to podle geometrického
zaměření předmětné části pozemku, které na své náklady uhradí žadatel o koupi.
O hranicích části pozemku povedou zastupitelé s žadatelem jednání.
Ad 9. Různé
a) Žádost o koupi části obecního pozemku parc. č. 218/11. ZO opětovně
projednalo žádost o koupi části obecního pozemku p. č. 218/11. Zastupitelé
se při obhlídce na místě s žadatelem dohodli na změně výměry a tvaru části
předmětného pozemku. ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením až
po geodetickém zaměření části pozemku, které na své náklady uhradí žadatel
o koupi.
b) ZO schválilo odměny zastupitelů obce v souladu s novelou Nařízení vlády
č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění Nařízení vlády
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č. 202/2018 a dle přílohy tohoto nařízení s účinností pro zastupitele obce Kámen
od 1. 1. 2020.
c) ZO žádost ředitelky MŠ Kámen o finanční příspěvek na provoz vzalo na vědomí
s tím, že finanční příspěvek je schválen v rámci rozpočtu na rok 2020 ve výši
120.000,- Kč a na účet MŠ Kámen převeden do konce roku 2019. ZO vzalo
na vědomí informace o finančním příspěvku na provoz MŠ Kámen.
d) V prosinci 2019 Krajský úřad Kraje Vysočina navýšil rozpočet mateřské školy
a tyto finanční prostředky jsou určeny na odměny zaměstnancům mateřské školy.
Z tohoto důvodu žádá paní ředitelka Dagmar Mikešová o schválení odměny
ředitelce MŠ Kámen, která bude vyplacena z finančních prostředků Kraje
Vysočina. ZO schválilo odměnu pro ředitelku Mateřské školy Kámen
v požadované výši. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků Kraje
Vysočina.
e) ZO projednalo a schválilo návrh OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
f) ZO projednalo a schválilo návrh OZV č. 3/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Ad 10. Po projednání všech bodů 15. ZZO proběhla krátká rozprava zastupitelů.
Ad 11. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 15. ZZO
ukončil zasedání ve 19:00 hodin.

Aktuality - Zlata Vobinušková

 Ještě je plno práce na obchvatu obce. Není dokončena lávka pro pěší a cyklisty
- schází osadit zábradlí, zhotovit izolace a zásyp za opěrami. Některé vegetační
úpravy zatím nebyly ani zahájeny. Avšak jsou položeny všechny vrstvy asfaltu
a provizorní objížďka byla uvedena do předčasného provozu již bez semaforů.
Zimní údržba bude probíhat na obchvatu i stávající silnici. Zprovoznění
obchvatu v režimu průjezdu stavbou při snížené rychlosti by měl být umožněn
od 21. 2. 2020. Je zažádáno o opravu místních komunikací, které firmy
k výstavbě používaly a poškodily. Dále je záměrem zastupitelstva, aby alespoň
pro linkové autobusy byla zhotovena zastávka na parkovišti, probíhá o tom
intenzivní jednání.
 Akce Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci
Kámen se zatím bohužel neuskuteční. Ministerská dotace nebyla schválena,
ze 141 podaných žádostí uspělo pouze 26. Nicméně projektová dokumentace
je připravena, na stavbu je vydáno stavební povolení, takže pokud v příštím
roce bude dotační titul na regeneraci brownfieldu vypsán, zase žádost podáme.
 V pátek 6. 12. 2019 se v místní hasičské zbrojnici konala výroční hasičská
schůze (valná hromada) SDH Kámen. Hasiči zhodnotili uplynulý rok, účast
na soutěžích, brigádách i akcích, které (spolu)pořádali. Tradičně se vydařil
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Den obce i Výlov s rybími hody. Otázkou zůstává, zda se v příštím roce
uskuteční hasičský ples.
Myslivci měli poslední leč, skoleno bylo 5 divokých prasat, 1 liška a 1 zajíc.
Přístřešek v areálu bývalého autobazaru, který měl být upraven pro potřeby
mysliveckého spolku, bude využit jinak. Myslivci našli jiné a levnější řešení.
Na veřejné schůzi se probraly aktuální problémy y řešení. Ing. Lapáček
přiblížil, jaký bude nový systém svozu a třídění odpadu. Na Hrádku mají
novou třídicí linku. Pokud bude zájem, plánujeme na jaře udělat na Hrádek
exkurzi, abychom měli reálnou představu, co vše se s naším odpadem dělá.
Rozsvícení vánoční lípy se opět neslo v příjemném duchu, lidé se sešli, děti
krásně zazpívaly, na zahřátí se podával punč a čaj. Problém však nastal pár dní
poté, kdy se zpřetrhaly některé světelné řetězy, což se nestalo poprvé. Větve
vzrostlé lípy se snadno lámou a to má vliv právě na osvětlení. Do budoucích
let proto uvažujeme, že bychom místo lípy zdobili menší jehličnatý strom,
který by se na advent ukotvil poblíž sochy sv. Jana.
Zlobivce i hodné děti v jejich domovech navštívil Mikuláš s čerty a anděly.
Ve spolupráci s motoklubem Rebelové Česko se v Tosce konala Mikulášská
besídka. Atmosféra byla velice milá, děti Milukáši zazpívaly a slíbily,
že budou v příštím roce hodnější, pak obdržely kolekce i balíčky. Škoda jen,
že přišlo málo rodin - z téměř 30 dětí do 12 let se jich dostavilo pouze 9, utekla
jim tak skvělá zábava.
V sobotu 14. 12. 2019 se uskutečnil obecní zájezd do Kutné Hory. Od rána
to vypadalo, že bude celý den sněžit nebo pršet. Naštěstí se počasí umoudřilo
a odpoledne svítilo i sluníčko. My si tak mohli užít adventní trhy na náměstí,
kde hrála příjemná hudba a voněl trdelník a punč. Někteří zvolili procházku
vyzdobeným historickým centrem, jiní navštívili Chrám sv. Barbory nebo
zakotvili v některé z příjemných hospůdek a kaváren. V 19 hodin začal
v Městském Tylově divadle koncert smyčcového tria Inflagranti, kde vystoupil
také zpěvák Václav NOID Bárta a místní dětský sbor Sluníčka ze zámku.
Zazněly převážně vánoční písně a koledy, ale nechyběly i rockové pecky
v instrumentální podobě.  Podle ohlasů se výlet moc líbil a už nyní se těšíme
do Prahy na muzikál Kleopatra.
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Dagmar Mikešová - Předvánoční čas ve školce
První adventní neděli jsme se s dětmi opět zúčastnili rozsvícení vánočního
stromu v obci. Děti recitovaly básničky, zpívaly se koledy a k pravé vánoční
náladě chyběl jen ten sníh. Jako každý rok, tak i letos děti ve školce navštívil
Mikuláš s čertem. Všechno dobře dopadlo, čert děti postrašil jen trochu a Mikuláš
rozdal nadílku. Letos poprvé se konal Advent na hradě Kámen, kde jsme měli
svou výstavu vánočních a zimních výrobků. Na hradě se nám moc líbily vánočně
vyzdobené interiéry a betlémy, děti si také nazdobili perníčky.
I ve školce jsme aktivně prožívali předvánoční čas. Pekli a zdobili jsme
perníčky, strojili stromeček, vyráběli vánoční přáníčka a dárečky pro rodiče.
Nezapomnělo se na zimní výzdobu oken a vnitřních prostor budovy.
Vánoční besídka nejen pro rodiče dětí se vydařila, děti byly moc šikovné
a vánoční čaj všem chutnal. Všichni jsme společně prožili příjemné odpoledne
s pravou vánoční atmosférou.
Na co se ale děti těšily nejvíce, byla vánoční nadílka. Ježíšek do školky chodí
dříve než 24. prosince, takže poslední prosincový týden se nesl v duchu Vánoc
a dárků. Děti pod stromečkem našly nové hračky, stavebnice a hry, které jim
Ježíšek nadělil. Společně jsme poslouchali vánoční koledy, vyprávěli si
o vánočních zvycích a tradicích a ochutnávali cukroví.
Děti a zaměstnanci mateřské školy přejí všem krásné Vánoce.
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 44
Moje dnešní povídání bude o nejsilnějším a nejobávanějším obyvateli naší
krajiny, o praseti divokém. Když jsem byl malý kluk, bývala to u nás ještě
náramně vzácná zvěř. A obávaná. Když se někde ukázalo divoké prase, působilo
to na obyvatelstvo, jako by se v ulicích objevil lev. A zkazky o výskytu divočáků
se pak šířily od vesnice k vesnici…a cestou rostly.
Dnes se díky naprosto změněným přírodním a agrotechnickým podmínkám
divočáci stali zcela běžnou záležitostí. Dokonce se u nich dá, jako u málo kterého
jiného druhu, skutečně hovořit o přemnožení. O tom by mohli nejvíce vyprávět
zemědělci. Škody páchané ryjícími prasaty na pěstovaných plodinách jsou totiž
opravdu značné. Na druhou stranu je to ovšem právě moderní způsob
zemědělského hospodaření, který má na přemnožení divočáků rozhodující podíl.
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Tento článek však nechce hledat odpověď na otázku, kdo za co může či nemůže.
Divočáci tu prostě jsou a zdá se, že ještě nějakou dobu i budou. A myslím, že je to
dobře, protože jako jeden z mála našich živočišných druhů jsou schopni alespoň
občas trochu srazit hřebínek naší lidské namyšlenosti.
Samozřejmě, že se nebezpečnost divokých prasat značně přehání, ale je nutno
přiznat, že pro svou mohutnost, sílu a odvahu určité nebezpečí opravdu
představují. Zvlášť v době, kdy jsou pole z větší části holá a všude v lesích se kácí
kůrovcové dříví, může stresované divoké prase zaútočit na člověka, který ho
vyruší v místech, kde hledalo klid. To byl právě případ napadeného rybáře, který
se odehrál před pár léty na nedalekém Dvořišti a o kterém jste určitě skoro všichni
slyšeli. Když se cítí bezvýchodně ohrožena, zaútočí na vás v zoufalství i myš.
Jenomže útok metrákového prasete je přece jen podstatně razantnější a účinnější.
Na obranu divočáků však musím připomenout, že i oni mají jistě právo být občas
„nenaložení“ a unavení stejně jako my.
Abychom se případnému útoku vyhnuli, je třeba zachovat v přírodě alespoň
základní bezpečnostní podmínky. Především není dobré snažit se k prasatům
příliš přibližovat, i když takový chumel podélně pruhovaných selátek k tomu
přímo svádí. Také není dobré nechat na procházce psa, aby dorážel na ukryté
divočáky třeba v kukuřici. A když už jsme se cílem útoku přece jen stali, je nutno
zachovat si chladnou hlavu a ustoupit. Ustoupit! Neutíkat! Prase bývá rychlejší.
I když to zní dost zbaběle, nejlepší je vylézt na nejbližší strom. Vyprávění o tom,
jak rozzuřený divočák člověka na stromě celé hodiny obléhal, jsou jen báchorky.
Zvíře útočí jen tehdy, když se cítí ohroženo, pokud ohrožení pomine, snaží se
raději zmizet. A přiznejme si, že trocha obav z možného útoku divokého prasete
dodává toulkám přírodou trochu dobrodružnou a tím pikantní příchuť.

Zlata Vobinušková - Sezóna 2019 na hradě Kámen
Nejen z hlediska návštěvnosti, ale i podle bezprostředních reakcí návštěvníků
hodnotím letošní sezónu jako velice úspěšnou. Od 30. 3. do 15. 12. 2019 na hrad
Kámen zavítalo 20189 návštěvníků, což je o 1266 lidí více než loni!
Samotný vstup do 46. návštěvnické sezóny se velmi vydařil. První otevírací
den (30. března) na hrad totiž přilákal 195 návštěvníků. Svůj díl na této
skutečnosti mělo jistě snížené vstupné 50,- Kč na osobu, ale i krásné slunečné
počasí a navíc možnost zhlédnout probíhající fotografování historických kočárků
z naší sbírky v hradním parku.
Opět zajímavý program jsme připravili v období Velikonočních svátků
od pátku 19. 4. do pondělí 22. 4. 2019. Konaly se mimořádné prohlídky zaměřené
na velikonoční zvyky a tradice, interiéry byly doplněny o tematickou jarní
výzdobu a květinová aranžmá nebo si zájemci mohli vyplnit tematický kvíz.
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Bílá sobota byla zpestřena malováním perníčků a o Velikonočním pondělí děti
obdržely drobnou koledu. Návštěvnost činila 708 lidí.
Druhým rokem jsme mezi akce zařadili čarodějnické prohlídky pro děti, které
se znovu těšily vysoké oblíbenosti - na 6 prohlídek si našlo cestu 198 osob.
Vyhledávané byly speciální prohlídky uzpůsobené dětským návštěvníkům
i akce připravené v hradním parku - u příležitosti oslav Dne dětí - Hrad dětem!
(190 lidí), dále Víkend otevřených zahrad (525 návštěvníků) nebo komentované
prohlídky hradního parku (205 lidí).
Značný ohlas měla tříhodinová přednáška s promítáním fotografií Jawa kolem
světa 2 - Příběh Dinga (12. 7. 2019). Cestovatel a novinář Pavel Suchý poutavým
výkladem vtáhl posluchače do dobrodružné cesty australskou pustinou vstříc
tasmánským pralesům. Toto putování podnikl v roce 2016 úplně sám, a to
na Jawě 350/638. Přízemí Starého paláce tak zaplnilo 76 návštěvníků.
Mezi nejnavštěvovanější akce se však řadí ty tradiční, které pořádáme již
několik let během léta. Je to především akce Hrad Kámen napříč staletími
(bez večerních prohlídek 1461 lidí), Kámenské hradohraní (bez večerních
prohlídek 613 lidí) a Večerní hrané prohlídky (546 lidí).
Co se daří dlouhodobě a jsem tomu moc ráda, je výborná spolupráce Muzea
Vysočiny Pelhřimov s obcí Kámen. V prostředí hradu se konala již sedmým
rokem tradiční obecní akce Den obce Kámen (390 lidí).
V expozici jednostopých vozidel byl od letošní sezóny nově k vidění
tzv. Nanuk, neboli motocykl Jawa 350/360 ve speciálním provedení pro SNB.
Mimořádná podpora akviziční činnosti ze strany Kraje Vysočina a Ministerstva
kultury tak umožnila sbírku historických motocyklů značně zhodnotit a rozšířit
o cenný motocykl, který upoutal pozornost všech příchozích.
Letos poprvé jsme uspořádali akci Advent na hradě Kámen. Nastrojili jsme
stromeček, vánočně vyzdobili interiéry, připravili adventní prohlídky,
kde návštěvníci slyšeli leccos o adventních a vánočních tradicích a zvycích.
Také jsme přichystali tematický kvíz, výstavu betlémů ze sbírek Muzea Vysočiny
Pelhřimov, zdobení perníčků, uvařili vánoční hradní punč a čaj, napekli vánočky
a domácí cukroví… prostě vše, jak se patří. Své krásné výrobky nám do výstavky
zapůjčily děti z Mateřské školy Kámen. Byla to taková sázka do loterie a velká
neznámá, zda někdo o adventní program projeví zájem. Obava to byla však
zbytečná, těšily nás pěkné reakce a slova díků od příchozích s tím, že tak pěknou
sváteční atmosféru ani nečekali a že se u nás na nadcházející svátky skvěle
naladili. Adventní program vyhledalo celkem 280 návštěvníků a mě mimo jiné
potěšilo, že mezi nimi byli i kámenští občané, přátelé, kamarádi a známí. 
Letos naše řady posílilo 5 nových průvodkyň, 1 průvodce a 1 pokladní.
Do provozu hradu se všichni rychle a úspěšně zařadili, až jsem měla pocit, že jsou
někteří na hradě už léta.
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Co přinese rok 2020? Osobně jsem zvědavá na to, jak s návštěvností zahýbe
zprovoznění obchvatu obce - část návštěvníků totiž tvoří lidé, kteří se zastaví
při projížděním obcí, což už nebude možné. Budeme muset více zapracovat
na cílené propagaci našeho hradu. V lednu by mělo dojít k výběru zhotovitele
na stavbu návštěvnického centra v místě dnešních veřejných toalet, dílny a garáže.
Začátek nové sezóny směřujeme obligátně na přelom března a dubna
a ve stávajícím režimu potrvá minimálně do konce září. Pak nás čeká patrně velké
balení, vyklízení a stěhování stávajících expozic. V roce 2021 bude hrad na 99%
uzavřen a budou probíhat stavební úpravy, práce na nové elektroinstalaci a poté
modernizace expozic. Veškeré přestavby by se měly stihnout do konce června
2022 a já doufám, že budou ku prospěchu památky…
Jak s oblibou říkám - vše není jen o penězích, ale hlavně o lidech - a u nás
na hradě se to potvrzuje dvojnásob. Za velký a nenahraditelný přínos totiž
považuji to, že na hradě působí osvědčený a sehraný tým - ať už se jedná
o technické pracovníky, kteří návštěvníkům vytvářejí vhodné a přívětivé zázemí,
nebo o pokladní, průvodkyně a průvodce, kteří jsou vůči návštěvníkům všímaví,
maximálně vstřícní a podávají erudovaný výklad. Touto cestou všem za dobře
odvedenou práci velmi děkuji a těším se na ně v nové sezóně. 
Za tým hradu Kámen vám všem přeji krásné a pohodové Vánoce a v novém
roce 2020 pevné zdraví, hodně štěstí a lásky - prostě samá pozitiva a sociální
jistoty!
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