6 / 2014

Kámenský občasník č. 25
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Začalo nové volební období a já jsem tu zas. Volby jsem nevyhrál,
ale to je snadno pochopitelné. Vysoký věk, nenarodil jsem se tady
a ještě je mi vyčítáno jedno nepopulární rozhodnutí. Nicméně
zastupitelstvo mě zvolilo za starostu a já chci slíbit, že – pokud mi
to zdraví dovolí – budu pracovat pro další rozkvět obce jak nejlépe
budu umět. A pokud jde o tu lesní cestu, věřte mi, že bych se
v podobném případě rozhodl stejně, protože starost o obecní
majetek patří mezi nejdůležitější povinnosti starosty.

[Zadejte text.]

Výběr ze zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 6. 11. 2014
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Hosté: Jan Tomášek
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová
Ad 3. Dosavadní starosta přednesl znění zákonem předepsaného slibu, všichni členové
ZO ústně složili slib a tuto skutečnost stvrdili svým podpisem.
Ad 4. a) ZO navrhlo na funkci starosty obce pana Mgr. Františka Hofmana. ZO veřejnou
volbou zvolilo starostou obce Mgr. Františka Hofmana, bytem Kámen 15, pro usnesení
hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování
Ad 4. b) ZO navrhlo na funkci místostarosty obce pana Josefa Dvořáka, ZO veřejnou
volbou zvolilo místostarostou obce pana Josefa Dvořáka, bytem Kámen 89, pro usnesení
hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování
Ad 4. c) ZO navrhlo zřídit výbory obce v tomto složení:
 finanční výbor: Hana Markvartová – předsedkyně, Jaroslava Přibylová –
členka, Hana Škrletová ml. – členka
 kontrolní výbor: Zlata Vobinušková – předsedkyně, Jan Tomášek – člen,
Pavel Podsklan – člen
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kulturní výbor: Jaroslava Přibylová – předsedkyně, Markéta Podsklanová –
členka, Jaroslava Přibylová (Kámen čp. 26) – členka, Jana Marešová – členka
 výbor pro místní části: Jan Král – předseda, Miloslav Daněk ml. (Kámen) –
člen, Miloslav Daněk (Nový Dvůr) – člen
 výbor pro odpadové hospodářství a stavební záležitosti: Pavel Podsklan –
předseda, Josef Dvořák – člen
ZO schválilo zřízení výborů obce, jejich předsedy a členy v uvedeném složení, pro
usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 5. Kontrola závěrů 52. ZZO:
- Zateplení budovy OÚ Kámen – práce firmy AGOS byly dokončeny s měsíčním
předstihem koncem října, zbývá natřít zábradlí a instalovat el. prvky
- Informační systém obce pomocí SMS byl odmítnut
- 1. 11. 2014 se konal v místním hostinci celostátní turnaj v licitovaném mariáši
za účasti 59 hráčů, starosta F. Hofman osobně předal příspěvek 2000,- Kč
a přivítal účastníky
- Záměr před schválením prodeje části pozemku p. č. 910/2 v k. ú. Kámen
u Pacova je vyvěšen na úřední desce, po sejmutí 17. 11. 2014 dojde k prodeji
- Smlouvy o zrušení předkupního práva – viz bod č. 7
- Revitalizace aleje k Lipí – viz bod č. 9 b)
Ad 6. Rozpočtové změny k 25. říjnu 2014 přednesla účetní obce Irena Cihlářová, účetní
doklad je v příloze usnesení.
Ad 7. Starosta obce zastupitele informoval o návrhu smluv o zániku předkupního práva
na pozemky 218/7, 218/19 a 218/21 v k. ú. Kámen u Pacova, ZO smlouvy schválilo
Ad 8. Starosta obce informoval o žádosti o vyjádření ke stavbě „Nízká Lhota Kofroň kabel NN“ a o podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení
NN k pozemku p. Zd. Kofroně. ZO schválilo zřízení věcného břemena a uložilo starostovi
obce uzavřít smlouvu.
Ad. 9 a) Starosta obce podal zprávu o žádosti ŘSD o povolení kácení stromů podél
silnice I. třídy č. 19 od obce směrem na Tábor a Pelhřimov, ZO vzalo zprávu na vědomí
a uložilo starostovi další jednání s ŘSD o možnosti zachování většiny stromů.
Ad 9. b) Starosta podal informaci o závazném stanovisku odboru životního prostředí
a památkové péče MěÚ Pacov k zásahu do krajinného rázu – revitalizace topolové aleje
u lesa Lipí, ZO vzalo na vědomí závazné stanovisko a schválilo pokácení topolové aleje
u lesa Lipí při zajištění následné výsadby ovocných stromů. ZO zároveň uložilo
místostarostovi kontaktovat firmu na vykácení topolů.
Ad 10. Starosta předložil návrh na peněžité dary zastupitelům obce za mimořádnou práci
pro obec za 2. pololetí 201, ZO návrh schválilo.
Ad 11. Starosta obce informoval zastupitele o výši odměn za výkon funkce členům
zastupitelstev, ZO odměny schválilo
Ad 12. Starosta seznámil přítomné s návrhem Jednacího řádu pro zasedání zastupitelstva
obce, ZO Jednací řád schválilo
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Ad 13. Různé:
Nákup kolekcí, rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská besídka
ZO schválilo návrh Jaroslavy Přibylové na nákup kolekcí pro děti do 15 let a akce –
rozsvícení vánoční lípy před hradem první adventní neděli 30. 11. 2014 a Mikulášskou
besídku, která se bude konat pravděpodobně 6. 12. 2014 v místní restauraci.
Ad 14. Po projednání všech bodů 1. zasedání ZO proběhla diskuse zastupitelů
s přítomnými hosty.

Výběr ze zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce 11. 12. 2014
Přítomno 5 členů zastupitelstva, omluveni Jan Král a Hana Markvartová, hosté 0
Zapisovatelka Ing. Zlata Vobinušková, ověřovatelé zápisu: Jaroslava Přibylová, Pavel
Podsklan
Ad 3. Obchodní reprezentant pan Štěpán Holub z firmy D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a.s., podal zastupitelům obce informaci o možnosti pojištění právní ochrany
zastupitelů a obecního pracovníka při výkonu jejich funkce. Cena služby by činila cca
13.000,- Kč ročně.
Usnesení: ZO informaci vzalo na vědomí a odložilo rozhodnutí o uzavření pojištění na
příští zasedání ZO.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů
Ad 4. Kontrola závěrů 1. ZZO:
- Zánik předkupního práva – vyřízeno
- Věcné břemeno na vedení NN k pozemku p. Zd. Kofroně – smlouva uzavřena
- Žádost ŘSD o povolení kácení stromů podél silnice I. třídy č. 19 – viz bod č. 12
- Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská besídka – akce byly ze strany obce
dobře zajištěny, velmi nízká účast dětí na Mikulášské besídce. Rodiče si kolekci
mohou vyzvednout u paní Přibylové, čp. 13, a to do středy 17. 12.
Nevyzvednuté kolekce propadnou obci.
Ad 5. Rozpočtové změny k 25. listopadu 2014 připravila účetní obce Irena Cihlářová,
účetní doklad je v příloze usnesení.
Usnesení: ZO schválilo rozpočtové změny obce Kámen k 25. listopadu 2014.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů
Ad 6. Zastupitelstvo obce vypracovalo návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet bude
vyvěšen na úřední desce a po uplynutí zákonné lhůty bude schválen příštím zasedáním
ZO. ZO schválilo návrh rozpočtu na rok 2015.
Ad 7. Starosta obce vydal příkaz k inventarizaci veškerého majetku obce. Starosta
inventarizační komisi ukládá provést inventarizaci za rok 2014 do 31. 12. 2014.
ZO vzalo příkaz starosty na vědomí.
Ad 8. Starosta obce vydává rozhodnutí o prodloužení veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Kámen a městem Pacov o projednávání přestupků. ZO vzalo informaci na vědomí.
Ad 9. Starosta obce zastupitele seznámil s aktualizací ÚAP – návrh rozboru udržitelného
rozvoje území obce Kámen. ZO zprávu starosty vzalo na vědomí.
Ad 10. Starosta obce zastupitele informoval:
a) o žádosti ředitelky MŠ o schválení odměn za 2. pololetí roku 2014
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b) o uzavření MŠ od 20. 12. 2014 do 2. 1. 2015 včetně
c) o žádosti příspěvku na provoz MŠ
ZO schválilo žádost ředitelky MŠ o udělení odměn, ZO vzalo na vědomí uzavření MŠ,
ZO schválilo příspěvek na provoz MŠ.
Ad 11. Starosta obce přečetl žádost pana Miloslava Daňka z čp. 2 o výměnu nájemníků
obecního bytu. Místo sebe jako nájemníky navrhuje své rodiče Miloslava Daňka st.
a Dagmar Daňkovou. ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením k žádosti o změně
nájemníků.
Ad 12. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ŘSD o povolení kácení stromů podél
silnice I/19. ZO odložilo rozhodnutí o kácení dřevin na příští zasedání.
Ad 13. Zastupitel Pavel Podsklan podal zprávu o výběru dodavatele revitalizace
topolové aleje k Lipí. ZO jako dodavatele schválilo pana Zdeňka Kofroně, který zajistí
těžbu stromů.
Ad 14. Starosta obce seznámil členy ZO s dopisem vedoucího Jednoty COOP Kamenice
n. L., který oznámil nepříznivé hospodářské výsledky prodejny COOP v Kámeně
a zároveň nepřímo vybídl obec, aby se podílela na budoucích investicích v prodejně.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu starosty.
Ad 15. Starosta obce podal informaci o stanovení rozsahu záplavového území
a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Novodvorský potok veřejnou
vyhláškou v kompetenci MěÚ Pacov, odboru životního prostředí a památkové péče.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu starosty.
Ad 16. Zastupitelstvo obce projednalo možnost nákupu stolních kalendářů na rok 2015
a pořízení nástěnných kalendářů s fotkami obce Kámen.
Usnesení: ZO nákup kalendářů schválilo.
Ad 17. Zastupitelka Zlata Vobinušková seznámila přítomné se žádostí SDH Kámen
o finanční dar na nákup nových triček.
Usnesení: ZO odložilo rozhodnutí o daru hasičům na příští zasedání ZO
Ad 18. Různé:
a) Žádost Farní charity Pacov o poskytnutí finančního daru.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 2.000,- Kč.
b) Žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM o
poskytnutí finančního daru na zřízení nového babyboxu v nemocnici Pelhřimov.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 1.000,- Kč.
c) Žádost TJ SOKOL Kámen o poskytnutí finančního daru na volnočasové
sportovní aktivity občanů obce.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 10.000,- Kč na rok 2015.
d) Geodetická kancelář Tábor, s.r.o., písemně obci jako vlastníkovi pozemku 885/6
sdělila, že dne 18. 12. 2014 bude provedeno předání vytyčených lomových
bodů mezi pozemkem 885/1 a pozemkem GP 144/1, díl 1, v k.ú. Kámen
u Pacova. GKT žádá, aby se předání zúčastnil zástupce obce.
Usnesení: ZO toto sdělení vzalo na vědomí. Zástupce obce bude určen.
Ad 19. Po projednání všech bodů 2. zasedání ZO proběhla diskuse zastupitelů.
Ad 20. Starosta obce 2. ZZO ukončil.
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Aktuality













Lesní cesta je před dokončením, čeká se jen na počasí
Školka má nové topení na uhlí, které je mnohem příjemnější a levnější než
elektrické přímotopy
Obecní úřad má nový kabát, okna a vstupní dveře. Zateplení je hned znát.
Topolová alej k Lipí bude pokácena po zámrazu, na jaře bude vysazena nová
alej z vysokokmenných jabloní, hrušní a švestek
Revitalizace kaple a hradního pivovaru z norských fondů nebude, z více než
200 žádostí bylo vybráno 26 jiných. Modlili jsme se zbytečně.
Probíhá výkup pozemků k obchvatu, za výhodných podmínek (lepší už
nebudou), a bude škoda, jestli někdo zaváhá a nechá si pozemky vyvlastnit. Tím
samozřejmě celý projekt pozdrží a občané budou na dopravní úlevu dále čekat
Výroční schůze SDH – dobrovolní hasiči hodnotili bohatou činnost v uplynulém
roce
Podzimní výlov – oblíbená společenská akce s ochutnávkou a prodejem ryb
Myslivci měli poslední leč
Advent začal rozsvícením vánoční lípy
Mikuláš s anděly a čerty naděloval
Štědrý den byl na blátě, pak alespoň zamrzlo

Představení nových zastupitelů
Když před čtyřmi lety vyšlo první číslo občasníku, celé zastupitelstvo se v něm
představilo. Dnes je možné tehdejší představy a cíle všech zastupitelů dohledat na
webových stránkách obce. Toto je první číslo v režii nového zastupitelstva. Proto jsme
požádali dva nové zastupitele, aby se také představili. Tady jsou jejich vizitky:

Jan Král
Byl jsem požádán, abych shrnul své důvody pro kandidaturu do zastupitelstva
a cíle, se kterými do zastupitelstva přicházím.
Důvod je v zásadě jediný prostý. V anketě jsem dostal dva hlasy, na základě
kterých za mnou přišel Pepík s nabídkou kandidovat. Uvědomil jsem si, že odmítnutím
bych ztratil právo na kritiku a že se vším spokojený nejsem. Předesílám, že se nejedná
o zásadní nespokojenost, která by mne přinutila kandidovat ze své iniciativy. Což by měl
učinit každý, kdo zásadně nespokojený je.
Konkrétní cíle si neukládám, i když určitou představu mám. Při cestách za prací
koukám po okolí a vidím spoustu pěkných věcí. V Dobré vodě se mi líbí sportoviště
přístupné kdykoliv komukoliv. V Těmicích mají hezké dětské hřiště a líbí se mi i lavičky
proti kulturnímu domu. Vidím samozřejmě i vesnice ošklivější, ale spánek na vavřínech
není má oblíbená disciplína.
Nemyslím si, že by se měla obec řídit jako firma. V časech, kdy se vesnice
vylidňují, má mít zastupitelstvo jiné priority, než jen peníze. Jde o pocit sounáležitosti
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s obcí, o pracovní příležitosti, bydlení a například dostupnost školky. V těchto směrech
rozvoj obce podle mne nezaostává, rád bych však viděl lépe upravené okolí hradu.

Ing. Zlata Vobinušková
Jmenuji se Zlata Vobinušková, je mi 29 let a již třetím rokem pracuji v Muzeu
Vysočiny Pelhřimov převážně jako 3D dokumentátorka. V turistické sezóně působím
jako pokladní přímo na hradě Kámen, který je pobočkou MVP. V Kámeně má naše
rodina dlouhé kořeny, žiji zde od narození a mám to tu moc ráda.
Předem chci všem spoluobčanům, kteří mě v říjnu svými hlasy zvolili
zastupitelkou obce Kámen, poděkovat za projevenou důvěru. Stala jsem se předsedkyní
kontrolního výboru a budu se snažit dobře pracovat pro všechny občany a pro další
rozkvět naší obce. Ráda bych napomohla ke zlepšení vzájemných vztahů a k lepší
oboustranné komunikaci. Chci se zasadit o to, že se do dění v obci zapojíme co nejvíce
společně. Mým úmyslem je se aktivně podílet na přípravě různorodých společenských
akcí, nejen ve spolupráci s našimi hasiči.
Přijďte na některé zasedání zastupitelstva, podělte se o své nápady, připomínky
i kritiku – s tím vším se dá totiž pracovat a tím rozvíjet naši obec správným směrem.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 12
Ať už chceme nebo nechceme, máme zimu na krku. Slunce přichází jen jako
občasný host a příroda ztichla. Nad pláněmi polí fičí vítr a podle všech literárních autorit
by se tu mělo ozývat krákání vran. Jenomže když si skutečně vyjdeme ven, to krákání
nějak chybí. Vrány totiž patří mezi druhy, kterých v našem okolí výrazně ubývá.
Věřím, že myslivci, kteří si snad tento článek přečtou, si po tomto konstatování
pomyslí: „Zaplať pánbůh!“. Sám jsem měl kdysi podobný názor. Tenkrát bývalo tady na
Kámensku vran opravdu požehnaně. Vždycky navečer se slétaly na dráty vysokého
napětí za Konopáky a napočítal jsem jich tam tenkrát často víc než sedmdesát. Tehdy
jsem s vranami vedl vlastní soukromou válku, protože patří k výrazným plenitelům hnízd
ostatních ptáků. Během této války jsem se naučil vrány úspěšně lovit, ale také si vran
vážit.
Jsou to mimořádně inteligentní ptáci, kteří dovedou chytře využít každé chyby
lovce a jak jsem zjistil, mají i vlastní výborně fungující systém dorozumívání. Vlastní
řeč, jejímž základům se musí naučit i lovec, pokud chce mít proti nim šanci.
Naší republikou probíhá hranice mezi dvěma poddruhy vran. Vránou obecnou
šedou, která je rozšířena přibližně od Vltavy na východ a západní vránou obecnou
černou. Tato hranice není ovšem dodržována nijak přísně, a tak se tady u nás můžeme
setkat s oběma poddruhy, i když tu převažuje šedivka. K oběma poddruhům tu přistupuje
ještě podobný havran polní, jehož nejbližší kolonie existuje již několik let v Táboře
v parku před nádražím a jehož hejna k nám v zimě zaletují i ze severu. Havran opravdu
není samec vrány, jak jsem už taky několikrát zaslechl. Je to zcela samostatný duh, lišící
se leskem peří, opeřením nohou, kterému se říká kalhotky a starší ptáci navíc olysalým
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světlým ozobím. Na rozdíl od všežravé vrány je také spíš býložravý a důvěřivější
k lidem.
Proč vran, ať šedých nebo černých přes jejich nespornou chytrost ubývá není
docela jasné ani vědcům. Sám přiznávám, že jsem k tomuto stavu svého času alespoň na
Kámensku dost přispěl, ale nevěřím, že je to opravdu vina či zásluha lovců. Spíš se
kloním k názoru, že na vině je soubor faktorů, jako chemizace, změny v prostředí,
úbytek přirozené potravy a teprve na posledním místě lov. Ať už je ale příčinou cokoli,
stejně je mi líto, že se nad zimními poli ozývá dnes tak málo vraního krákání.

Jaroslava Přibylová: Milí čtenáři,
tak už se nám opět přiblížil čas Vánoc a konec roku 2014.
Čas Vánoc jsme tradičně zahájili rozsvícením naší vánoční lípy. Kde děti z MŠ
přednášely básničky, připravené bylo i menší pohoštění, jak pro děti tak i pro dospělé.
O týden později nás také přišel navštívit, o mikulášské besídce, čert a Mikuláš. Čert si
naštěstí sebou do pekla nikoho neodnesl a Mikuláš podělil hodné děti nadílkou. Bohužel
nepřišlo tolik dětí, asi se bály, že je odnese čert. Spoustu nadílky zbylo, a tak pan starosta
musel vyhlásit rozhlasem, aby si každý pro kolekci přišel sám k pí Přibylové (č.13), jinak
propadne obecnímu úřadu. Je škoda , že akcí pořádaných pro děti, se zúčastňuje, rok od
roku, čím dál tím míň dětí.
Závěrem bych chtěla poděkovat za dobrou spolupráci pí Janě Marešové, pí Jarce
Přibylové (č.26), pí Markétě Podsklanové a dětem z MŠ pod vedením pí Mgr. Jitky
Krškové a pí Hany Markvartové.
Přeji vám pohodové prožití svátků vánočních a šťastný celý nový rok 2015.

Zlata Vobinušková - Sezóna 2014 na hradě Kámen
Expozice na hradě Kámen k příležitosti 40. výročí otevření hradu doznala značných
změn. Hrad v novém kabátě si 30. dubna mohli prohlédnout významní hosté, 1. května
široká veřejnost.
Velkou raritou je ucelená sbírka loveckých trofejí z 1. pol. 19. století, která se nachází
v loveckém salónu a v hradních chodbách. Část sbírky pochází ze zámku Konopiště
a jedná se o kapitální kousky. Mezi trofejemi lze nalézt rohy kozorožců, parohy losa,
soba či jelena šestnácteráka. Muzeum Vysočiny Pelhřimov v letošní sezóně také rozšířilo
sbírku historických motocyklů o 13 jednostopých mašin. Návštěvníci tak mohou
zhlédnout celkem 41 motocyklů, 4 jízdní kola a další motoristické exponáty. Jedna celá
místnost je připravena pro milovníky nejnovějších typů značky JAWA a druhá místnost
pro obdivovatele skútrů ČZ 175, lidově zvaných „prase“.
Změna expozic, větší zaměřenost lidí na tuzemskou turistiku, mnoho zajímavých akcí
a příznivé počasí pro návštěvu památek - to vše bezesporu přispělo ke zvýšení
návštěvnosti také našeho hradu i přesto, že byla sezóna o měsíc kratší. Na hrad letos
zavítalo celkem 16 212 návštěvníků, což je o 908 lidí více než loni.
Při slavnostním otevření hradu 1. května 2014 byly pro návštěvníky za snížené
vstupné 30,- Kč připraveny kostýmované prohlídky a Moto Trial show v podání
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dvanáctinásobného mistra ČR v trialu Martina Křoustka. Do programu byli zapojeni
i návštěvníci, přes které mistr republiky bravurně přeskakoval, za což sklidil velké ovace.

AKCE 2014
Slavnostní zahájení sezóny (30. 4. 2014)
Vítání občánků (24. 5. 2014)
Víkend otevřených zahrad (14. - 15. 6. 2014)
Jindřich Štěrba – výstava fotografií (17. 6. - 3. 8. 2014)

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ
46
43
327
v rámci trasy B

Kámen napříč staletími (5. - 13. 7. 2014) včetně dvou
nočních prohlídek 5. 7. a 12. 7.

2 013

Kámenské hradohraní (9. 8. – 10. 8. 2014)
Noční prohlídka hradu 9. 8.
Výstava Plenéry 2014 hrad Kámen 9.8. - 28. 9. 2014
Tradice myslivosti na hradě Kámen 20. 9. 2014

671
222
v rámci trasy B
103

Do celoevropské akce Víkend otevřených zahrad se letos v červnu poprvé zapojil
i park hradu Kámen. S kolegyněmi jsme pro návštěvníky přichystaly panely
s historickými fotografiemi parku a s plány jeho blížící se revitalizace. Příchozí si dále
mohli prohlédnout květinové vazby v interiérech hradu a děti vyplnit znalostní kvíz nebo
si nakreslit obrázek zahrady v malířské dílně.
První prázdninová akce s názvem Kámen napříč staletími také zaznamenala velký
úspěch. Skupina historického šermu Jezerničtí páni si pro přítomné připravila šermířské
souboje, přednášky o zbraních a hraní pohádek. Zpestřením akce byla střelba z děla
a středověký jarmark. V rámci tohoto týdne se 5. a 12. července konaly kostýmované
noční prohlídky, které byly zakončeny vydařenou ohňovou show.
Začátkem srpna se na hradě opět pořádal Den obce Kámen, který byl tentokrát
uskutečněn v podobě zábavního programu a soutěží, dokonce přišel i kouzelník. Večer se
svou vynikající ohňovou show vystoupila skupina Spiritus Dracus. Vedle obecního
zastupitelstva se na akci výrazně podíleli naši hasiči a hasičky, za což jim patří velký dík.
Druhý srpnový víkend byl věnován zejména rodičům s dětmi, jelikož se uskutečnil již
druhý ročník Kámenského hradohraní, které bylo postaveno na pověsti o třech pannách.
Děti i dospělí při procházení hradu plnili různé úkoly s cílem vysvobodit zazděnou
šlechtičnu. Pro děti byl v zahradě zajištěn skákací hrad.
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V sobotu 9. 8. proběhly noční prohlídky v netradičním pojetí. Díky hraným scénkám
průvodkyň a průvodce Jeníka se návštěvníci mohli přenést do doby 19. století a dozvědět
se, jak naši bohatší předci trávili svůj volný čas, jak se vzdělávali, oblékali a stolovali.
Doprovodným programem bylo pozorování noční oblohy hvězdářským dalekohledem
s odborným výkladem členů Astronomického klubu Pelhřimov. Celou akci ukončila
ohňová show Jezernických pánů. Noční prohlídky se k naší radosti těšily velkému zájmu.
Poslední větší akcí letošní sezóny byl zářijový cyklus přednášek Tradice myslivosti
na hradě Kámen. Zástupci Mysliveckého sdružení Kámen pro veřejnost zajistili poutavé
povídání o významu a tradici myslivosti, loveckých psech a mysliveckých zbraních.

Všem, kteří se na provozu hradu jakkoliv podílejí, děkuji za spolupráci. Trend
zvyšování návštěvnosti hradu Kámen se samozřejmě budeme snažit udržet i nadále.
Proto už nyní přemýšlíme nad akcemi pro nadcházející sezónu. 

31. 12. 2014 - František Hofman, Zlata Vobinušková, Miloslav Daněk, Jan Král
foto Zlata Vobinušková, Lenka Jirků, Petr Urbánek
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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