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Kámenský občasník č. 20
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Čtyři kámenští dobrodruzi – dva Jirkové a dva Jardové – se na
podzim minulého roku zúčastnili fantastické expedice po památkách
kolem Středozemního moře. Nabízel jsem jim prostor na celý
článek, ale nakonec jsem byl rád, že mi laskavě dovolili vybrat
některé z tisícovky fotografií. Na této straně zpravodaje vidíme
účastníky na Etně, na poslední najdete Vesuv, Pompeje, Messinu,
Karthago, Marseille nebo Barcelonu - a také úžasnou loď MSC
Prezziosa. Podívejte se a nechte si od nich vyprávět!
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Výběr ze zápisu ze 40. zasedání zastupitelstva obce 9. 1. 2014
Přítomno všech 7 členů zastupitelstva, host Josef Roubík
Zapisovatel: Jan Tomášek, ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová, Pavel Podsklan
Ad 3. Kontrola závěrů 39. ZZO:
- Příprava POVV 2014 – ing. Zadražil pracuje na přípravě podkladů.
- Kompostárna: s ing. Pavelcem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
- Zateplení OÚ, beze změny, další postup se bude řešit během ledna.
- Termínovaný účet u KB zrušen.
- Petici na podporu zachování malých poštovních úřadů na vsích podepsali
všichni zastupitelé a další občané na poště
Ad 4. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2013 schváleny
Ad 5. Schválení rozpočtu obce na rok 2014 odloženo do únorového zasedání ZO, do té
doby schváleno rozpočtové provizórium.
Ad 6. ZO schválilo úpravu odměn starosty a zastupitelů obce v souladu s nařízením
vlády ČR ze dne 18. 12. 2013. Pro usnesení hlasovalo 5 zastupitelů, proti jeden
zastupitel, jeden zastupitel se zdržel hlasování.
Ad 7. Starosta a místostarosta obce informovali o školení k novému Občanskému
zákoníku, který platí od 1. 1. 2014.
Ad 8. Zastupitel obce Miloslav Daněk informoval o pochůzce v obecních lesích, kterou
uskutečnil spolu s pracovníkem obce Jaroslavem Škrletou. Bude předložen návrh
potřebných prací v lese, výsadba nových stromků, prořezání sušin a likvidace náletů.
Nutná koupě sazenic stromů. Práce budou zahájeny na jaře.
Ad 9. Různé:
- Starosta obce informoval o nabídce kominíka p. Dvořáka z Pelhřimova, ve
čtvrtek 16.1.t.r. proběhne kontrola a čištění komínů. Starosta obce informoval
o nabídce p. Mauera na provedení nového osvětlení v m. č. Nízká Lhota a Nový
Dvůr.
- Zastupitel obce M. Daněk navrhl připravit projekt na rekonstrukci zvonice na
kapličce v Nízké Lhotě a na zhotovení nového zvonu.
- Občané jsou upozorněni na nutnost zaplatit poplatky za svoz domovního odpadu
v souladu s všeobecně platnou vyhláškou, a to do konce března 2014.

Výběr ze zápisu ze 41. zasedání zastupitelstva obce 13. 2. 2014
Přítomno všech 7 členů zastupitelstva, hosté Josef Roubík a Štěpán Koukal
Zapisovatel: Jan Tomášek, ověřovatelé zápisu: Miloslav Daněk, Jaroslava Přibylová
Ad 3. Zástupce firmy Dosip Servis, s. r. o. Š. Koukal seznámil zastupitele s produkty pro
zklidnění a zvýšení bezpečnosti silničního provozu (zpomalovací semafory) a s cenovou
nabídkou za ně. Starosta informoval o dvou dalších firmách, které tyto produkty nabízejí.
ZO vzalo na vědomí nabídku firmy Dosip Servis, s. r. o., a rozhodlo vzhledem
k nejasnému řešení obchvatu obce odložit projekt na pozdější termín.
Ad 4. Kontrola závěrů 40. ZZO:
- S novým občanským zákoníkem se budou postupně seznamovat všichni
zastupitelé.
- Údržba v obecních lesích bude dále pokračovat.
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Obnova zvonice v m. č. Nízká Lhota – neznáme zatím dotační program vhodný
na tuto rekonstrukci.
Ad 5. ZO vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina a přijalo opatření k nápravě zjištěných
nedostatků.
Ad 6-7. Závěrečný účet obce za rok 2013 a rozpočet obce na rok 2014 byl vyvěšen na
úřední desce a po uplynutí zákonné lhůty bude schválen příštím zasedáním ZO.
Ad 8. Starosta obce informoval zastupitele o znění Zákona 565/90 Sb. § 6, ve znění
Zákona 229/2003 Sb., o poplatcích ze vstupného vybíraného na akce v katastru obce.
ZO uložilo starostovi právní konzultaci k postupu při vybírání poplatku ze vstupného.
Ad 9. V dotačním programu POVV 2014 Kraje Vysočina byla podána žádost na projekt
„Vytápění Mateřské školy Kámen“.
Ad 10. Žádost obce o dotaci na zateplení budovy OÚ byla na SFŽP ČR akceptována.
Ad 11. Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemcích obce Kámen v souvislosti s chystanou výstavbou dálkového vedení 400 kV
s firmou ČEPs, a. s. ZO souhlasilo s podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene,
pro hlasovalo 5 a proti 2 zastupitelé.
Ad 12. Obecní úřad Kámen přidělil dvě nová čísla popisná v obci Kámen: čp. 110
p. Romanu Klírovi, čp. 107 manželům Markvartovým.
Ad 13. Zástupce starosty Josef Dvořák předložil zastupitelům dokument Strategie
rozvoje obce pro období 2014 až 2020.
ZO schválilo dokument bez připomínek.
Ad 14. Starosta obce informoval zastupitele o koncepci péče o aleje v katastru obce
Kámen. Topoly v aleji před m. č. Nízká Lhota směrem do lesa Lipí jsou na konci
životnosti a mohou pádem zlomených větví ohrožovat kolemjdoucí. Navrhuje proto, aby
přerostlé stromy (na kraji lesa) byly vykáceny. ZO vzalo na vědomí informaci o potřebě
vykácení některých topolů a o následné výsadbě nových stromů.
Ad 15. Starosta obce informoval o své účasti na kontrolním dnu k pozemkové úpravě
v k. ú. Kámen u Pacova na Pozemkovém úřadu v Pelhřimově. ŘSD podalo žádost o zápis
geometrického plánu do katastru nemovitostí (v souvislosti s výstavbou silničního
obchvatu Kámena).
Ad 16. Starosta obce podal informaci o dohlídce na akci Posilový zdroj vody
v m. č. Nový Dvůr, kterou vedla ing. Křížová z MŽP ČR. Při dohlídce nebyl zjištěn žádný
nesoulad s PD, SOD, RoPD.
Ad 17. Starosta obce podal informaci o návštěvě pracovní skupiny v souvislosti
s projektem Kraje Vysočina Oprava kaple P. Marie Bolestné a revitalizace starého
pivovaru v areálu hradu Kámen. V pracovní skupině byli zastoupeni pracovníci odboru
kultury a památkové péče KÚ Kraje Vysočina, navrhovatelé projektu a zástupkyně
Norského království (pro tzv. Norské fondy).
Ad 18. Starosta obce předložil zastupitelům Žádost o projednání připojení se
k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, předloženou Spolkem Lungta se sídlem
v Praze. ZO vzalo žádost na vědomí a rozhodlo nepřipojit se k této kampani.
Ad 19. Různé:
- Následky havárie v místnosti poštovního úřadu v budově OÚ Kámen odstranil
malíř Pavel Nekola z Kámena, škodu promptně proplatila Hasičská spořitelna.
3

[Zadejte text.]

-

Firma SOMPO děkuje občanům za třídění komunálního odpadu v obci Kámen.
Zastupitelé Pavel Podsklan a Josef Dvořák informovali o záměru koupě
traktůrku-sekačky pro obec Kámen. ZO uložilo těmto vybrat traktůrek-sekačku
na základě nejvýhodnější nabídky.
Starosta informoval zastupitele o cenové kalkulaci na případnou rekonstrukci
osvětlení v m. č. Nízká Lhota a Nový Dvůr předloženou p. Mauerem. ZO zatím
na nabídku nereflektuje.

Jaroslava Přibylová – Z kulturní komise
Milí čtenáři,
jistě jste si všimli, že v minulém čísle chybělo pár slov z kulturní komise.
Nějaké zakončení již uplynulého loňského roku.
Proběhlo spoustu povedených akcí, pořádaných námi, ženami kulturní komise,
o kterých jsem vás již v průběhu roku informovala. Chtěla bych se vrátit k vánoční
besídce a posléze i k rozsvícení naší vánoční lípy.
Tentokrát nás navštívili dva čerti a Mikuláš, ale děti byly statečné a šikovné.
Nakonec čerti odešli s prázdnými pytli a děti si odnesly sladké odměny. V duchu dobré
nálady se neslo i rozsvícení stromečku, ke kterému jsme se po besídce všichni přesunuli.
Velké díky patří dětem z místní mateřské školky pod vedením paní Mgr. Jitky Krškové
a paní Hany Markvartové, které přednášely vánoční básničky a zpívaly koledy.
Dospěláci se občerstvovali svařákem na zahřátí a děti měly ovoce a jiné dobroty. Tento
den měl náladu jak má být, radostnou a pohodovou. Díky také patří ženám kulturní
komise, na které je vždy spolehnutí.
Tak to bylo k minulému roku vše. Doufám, že tento rok se ponese stejně dobře.
Jaro tradičně zahájíme Vítáním jara a přivítáním nových občánků.

Z kroniky 2013
Kronikář Josef Přibyl, Kámen čp. 4
Počasí – proměny v průběhu roku, nic výjimečného
Hrad – 14 476 návštěvníků, akce: vítání občánků, 21 svatebních obřadů, vernisáž
výstavy Malebná vysočina, koncert, středověké ležení Jezerničtí páni, noční prohlídky
hradu, výstava Lidé na hranici, Kámenské hradobraní, divadelní představení, Den Case,
společenský večer Great Plains, Den obce Kámen
Školka – je přihlášeno 28 dětí z Kámena, Vintířova, Eše, Dobré Vody a Věžné.
V průběhu roku došlo k výměně kuchařky a ředitelky školy. Ve školce byly provedeny
opravy hygienických závad a vyměněn přívod vody v přízemí.
VOD – Nebývale chladný a na srážky bohatý začátek jara způsobil opožděný výjezd do
polí, žně začaly o 14 dní později, ale skončily díky teplému a slunečnému srpnu
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v obvyklém termínu. Jsou uvedeny výsledky sklizní obilí, řepky a brambor, výroba
mléka a stav krav.
7.6. pořádá VOD společně s AGRI CS Hustopeče tradiční Den Case. VOD zajišťuje
různé služby včetně občerstvení pro účastníky výstavy.
10.-12.9. pořádá PROFI PRESS Praha polní výstavu a předvádění zemědělské techniky.
VOD opět zabezpečuje občerstvení a různé služby.
Obec – V měsíci květnu se zřítil komín kde hnízdili čápi, urychleně postaven sloup
s košem, čápi nový domov okamžitě přijali ale mláďata už nevyvedli.
Na návsi poraženy 2 lípy, které ohrožovaly okolí.
Vysázeny okrasné keře kolem parkoviště a fotbalového hřiště. Osazeny uvítací tabule na
okraji obce s nápisem Vítá Vás obec Kámen.
Vyměněna většina svítidel veřejného osvětlení za úspornější. Světla se rozsvěcují
automaticky a svítí celou noc.
V budově OÚ nainstalováno nové ústřední topení s moderním kotlem na tuhá paliva.
Částečně zatepleny byty na OÚ.
Problém s únikem vody v m.č. Nový Dvůr byl zdárně vyřešen. Havárii na vodovodu
odstranil VODAK. Vybudován přístřešek u hasičské zbrojnice, za účelem umístění
obecní techniky.
Občané se zúčastnili volby prezidenta republiky. Voliči odevzdali 141 platných lístků tj.
63,2 %. V prvním kole vyhrál Miloš Zeman 42 hlasy, druhý Karel Schwarzenberg 34
hlasy. Ve druhém kole bylo odevzdáno 134 platných lístků, Miloš Zeman získal 86
hlasů, Karel Schwarzenberg 48.
Předčasné volby do PS. Volební účast v obci 53,8 %. Nejvíc hlasů získaly: hnutí ANO
25, ČSSD 20, KSČM 15, ODS 15, TOP 09 15.
Objekt Toska zapsán do KN pod čp. 112, hasičská zbrojnice 111. V ulici „Klepanda“
obydlen nový rodinný domek čp. 107.
Zastupitelé obce byli v PS parlamentu ČR přivítáni předsedkyní PS a přijali od ním
dekret o užívání znaku a vlajky obce. Uveden oficiální závazný slovní popis znaku
a vlajky, v Kámenském občasníku byl již zveřejněn.
31.8. proběhla oslava Dne obce Kámen. Slavnostní odhalení a vysvěcení obecních
symbolů se konalo v prostorách hradu za účasti občanů obce, pozvaných hostů
z okolních vesnic. Oslavu vyplnilo vystoupení hudby Přespolanka, mažoretek z Pacova
a pěveckého sboru Slavík z Pacova. Vysvěcení provedl černovický farář. Po celou oslavu
úspěšně zajišťovali občerstvení dobrovolní hasiči kámenského sboru.
Narození: Adéla Krbcová, Pavel Čára, Madleine Brožová, Tomáš Zadražil, Jaroslav
Král.
Úmrtí: František Cihlář (+82), Růžena Posekaná (+88)
Sňatky: Pavel Čára a Žaneta Přibylová, Martina Marešová a Lukáš Fiala.
Přihlášeno k pobytu 6 osob, odhlášeno 10 osob. Ke konci roku je u OÚ hlášeno 259
občanů.
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Omluva
Na tomto místě mi nezbývá, než se omluvit Miloslavu Daňkovi a čtenářům sdělit, co se
mi nepovedlo.
Do 19.čísla občasníku byl od M.Daňka připraven vysoce aktuální článek
o důležitosti ptačích krmítek a taky o zásadách ptačího přikrmování. Ten kdo tyto zásady
dodržuje, bývá odměněn setkáním se zajímavými druhy ptáků, mnohdy přilétajícími
z dalekých severských krajin. Já se dívám z okna na krmítka mé ženy a skutečně, ptačí
nálety jsou poučné a zajímavé. Škoda, že kromě strakapouda, straky a kosa nic jiného
nepoznám. Sýkorky mi splývají v jeden druh.
Místo tohoto článku jsem omylem znovu uvedl článek z minulého čísla. Čtenáři
si mohli podruhé přečíst o hruštičce menší, ale jen těžko ji šli v zimních měsících do
Zouvakří hledat. Na konci února už je na krmítka pozdě a omluva mě nezachrání.
Chybička se vloudila. Slibuji, že už to víckrát neudělám.
František Hofman

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 11 - 2
Nevím, jaké bude počasí, až budete toto moje povídání číst, teď když je píšu, je ve
vzduchu cítit jaro, a tak i moje dnešní téma bude takové trochu předjarní.
Chtěl bych tu povídat o dost nenápadných jarních poslech, o žábách. Vím, že
mezi lidmi nemají žáby mnoho obdivovatelů, ale právě ony jsou, na rozdíl třeba od
populární první vlaštovky, skutečně zaručeným ukazatelem, že zima skončila. Některé
z nich obětavě putují na svá trdliště, i když přitom ještě musí překonávat poslední
zbytky sněhu. Tady u nás je takovým žabím otužilcem především skokan hnědý. Jeho
svatby ani příliš nezaznamenáme, protože na rozdíl od svých zelených bratranců při nich
mnoho hluku nenadělá. O otužilosti tohoto druhu svědčí i to, že jeho první snůšky občas
zamrznou do ledu, aniž by jim to nějak uškodilo. Během roku se pak se skokanem
hnědým setkáváme na vlhkých místech i dost daleko od vody.
Za skokanem hnědým tu následuje ropucha obecná, nejneoblíbenější, ale
zároveň nejužitečnější ze všech žab. Ropuchy jsou vystaveny ze strany člověka od
dávných dob až dodnes mnoha ústrkům. Kdysi byly pokládány za pomocnice čarodějnic
a pro svou údajnou jedovatost běžně hubeny. Dnes jim hrozí nebezpečí jiného druhu.
Jejich vajíčka jsou totiž rozvěšena v dlouhých řetízkovitých šňůrách na příbřežní
vegetaci. Bohužel jsou tímto ukotvením mnohem zranitelnější, než plovoucí snůšky
skokanů. Při jarním vypouštění rybníků mnoho takto umístěných vajíček vyschne a zničí
se. Ovšem ani již vylíhnutí pulci, nemají vyhráno. Ropuší pulci totiž mají silně vyvinut
jakýsi shromažďovací pud, který jim velí držet se v sevřených hejnech. Tak se stávají
snadnou a oblíbenou kořistí vodních ptáků a na rybnících, kde jsou ve větším množství
chovány polodivoké kachny, nemají naději přežít. Vzhledem k užitečnosti ropuch je to
skutečně obrovská škoda.
Další časně jarní druhy žab tady u nás prakticky nezastihneme. Buď jim
nevyhovuje naše poměrně drsné podnebí, jako třeba teplomilné ropuše zelené nebo
přílišná intenzita zemědělství, jako skokanu štíhlému. A tak teprve hlučné večerní
koncerty skokanů zelených a skokanů menších k sobě přivábí pozornost. Ty se však
ozvou obvykle až v květnu, kdy už je jaro skutečně v plném proudu.
6

[Zadejte text.]

Jan Tomášek - Na motorce za Malovci
podklady pro projekt rekonstrukce kaple P. Marie Bolestné v Kámeni a revitalizace
někdejšího pivovaru na hradě Kámen – typy na výlet po místech v nedalekém okolí
hradu Kámen, které spojuje působení českého šlechtického rodu Malovců z Malovic
Rod Malovců z Malovic je starobylým českým zemanským rodem. Ve znaku
mají na modrém štítu zlatou přední polovinu koně ve skoku. Jsou erbovní legendou
pravděpodobně spjati s rodem pánů z Pardubic, kteří mají ve znaku na červeném štítu
stříbrnou přední polovinu koně ve skoku. Když v roce 1158 české vojsko pod velením
knížete Vladislava II. proniklo do obleženého severoitalského města Milana, tehdy,
podle legendy, při návratu z dobytého Milana spadla mříž brány na koně předka obou
rodů Ješka a přepůlila koně ve dví. Ješek se pak vrátil do vojenského ležení obtěžkán
velkou kořistí pěšky. Malovcové se během staletí rozdělili na několik větví: pacovskou,
chýnovsko-vimperskou, libějovickou, z Březí, běleckou, dřítenskou nebo také kosořskou,
borotínskou, zbraslavickou a kamenskou.
Kámen. Prvním známým předkem kamenské větve Malovců byl Petr Malovec (+1557),
získal kamenské panství sňatkem s tehdejší spolumajitelkou Kámena Kateřinou
z Vojslavic. Jeho potomci drželi Kámen až do roku 1726, kdy hrad a panství Kámen
prodal Jan Kryštof Malovec (ml.). Z rodu je však nejvíce připomínán jeho otec Jan
Kryštof Malovec, pán na Kámeně, Zvěstově a Libouni, který gotický hrad nechal
přestavět na raně barokní zámek, jehož dispozice se po několika úpravách zachovala
dodnes. V podhradí také nechal postavit v letech 1667-1671 kapli P. Marie Bolestné jako
rodinnou hrobku, kterou obdaroval nadačním fondem. V této kapli je pochován i se
svými dvěma manželkami – Annou Barborou Kokořovskou a Marií Veronikou
Švihovskou z Rýzmberka. Epitaf na cínové destičce, který byl původně umístěn na
Malovcově rakvi, vstoupil do dějin české literatury díky knize Karla Sabiny Morana, čili
svět a jeho nicoty. Barokně exaltovaný český text epitafu je mimo jiné dokladem toho, že
v době barokní byl jazyk český stále v běžném i úředním životě používán. Text epitafu:
„Ó čtenáři, co jsem já? Prach a popel. Co jsem byl? Urozený a statečný rytíř Jan
Kryštof Malovec z Malovic, pán na Kámeně, Zvěstově a Libouni. A hle, nyní dědictvé mé
jsou červi. Byl jsem JMC rada, než proti smrti jsem rady nenašel. Byl jsem soudce
zemský, sám pak soudu Božího jsem neušel. Byl jsem malostranský hejtman, ó jak malou
stránku jsem zejskal. Byl jsem nejvyšší země berník, nyní v berni smrti se nacházím. Co
mně dnes, zejtra tobě. Vzdechni aspoň a řekni: odpočinutí věčné dej mu Pane.
A. D. 1677.“
Někteří z předků Jana Kryštofa Malovce jsou pochováni v kostele sv. Jiří v nedaleké
Věžné, kde se dochovaly jejich náhrobky.
- Pokračování příště –
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Zlata Vobinušková: Hrad Kámen – loňská a nadcházející sezóna
Rok 2013 se z hlediska návštěvnosti hradu neukázal vůbec smolným. Nejen
velká řada různorodých akcí přilákala celkem 15 304 návštěvníky. Také letos v přípravě
kulturních událostí nepolevíme.
Co se loni povedlo?
Ráda bych zde vyzdvihla hned několik akcí. Z pohledu účasti a spokojenosti
návštěvníků se jistě vydařilo středověké ležení, kdy na hradě v podání Jezernických pánů
probíhaly šermířské souboje a zajímavé přednášky o zbraních. V zahradě si lidé mohli
poslechnout poutavé vyprávění včelaře o životě včel, prohlédnout práci kováře, přadleny
či zlatníka, vyzkoušet svou trefu při střelbě z kuše nebo si zakoupit vynikající medovinu
a perníčky.
Nebývale velký ohlas měly noční prohlídky s doprovodným programem, které
se poprvé uskutečnily v historických kostýmech. Zájem byl takový, že jsme v průběhu
večera přidali několik prohlídek. Večer vyvrcholil podařenou ohňovou show.
První srpnový víkend patřil především rodinám s dětmi. Konalo se totiž
Kámenské hradohraní. Malým i velkým návštěvníkům se nápad s osvobozením ducha
Oldřicha Fifky z Vydří zalíbil. Plnili tématické úkoly, mohli se vyfotit na stupních vítězů
s věncem kolem krku, a potěšila je i malá odměna. Děti také nadchl skákací hrad, na
který se chvílemi čekala fronta, divadlo Terezy Říčanové Vlk Šedivák, nebo šermířská
vystoupení.
Nechci opomenout ani Den obce Kámen, který se opravdu velmi vydařil. O tom
jsme se mohli přesvědčit každý sám, neboť se přišla podívat většina občanů. Program
dne se nesl v slavnostním duchu a pokračoval do pozdních nočních hodin.
Úspěch také sklidilo originální a vtipné divadelní představení Don Quijote de la
Ancha v podání Divadla Klauniky Brno. Diváci se skvěle bavili a odcházeli dobře
naladěni.

Akce

Počet návštěvníků

Vítání občánků (25. 5.)
Vernisáž výstavy Malebná Vysočina H. Benešové (25. 5.)
Koncert – J. Vondrů, J. Hána, H. Švábová (1. 6.)
Den CASE (6. 6.) PRIVÁTNÍ AKCE
Společenský večer Great Plains (11.6.) PRIVÁTNÍ AKCE
Středověké ležení – Jezerničtí páni (5. – 14. 7.)
Noční prohlídky hradu (13. 7.)
Panelová výstava „Lidé na hranici“ (16. 7. – 25. 8.)
Kámenské hradohraní (3. – 4. 8.)
Divadelní představení Don Quijote de la Ancha (17. 8.)
Den obce Kámen (31. 8.)
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35
62
45
280
150
2 280
251
v rámci prohlídk. tras
542
42
25
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.Co nového nás čeká v letošní sezóně?
Jelikož na letošní rok připadá 40. výročí otevření expozice motocyklů,
zaměříme se také na akce spojené s motorismem. Expozici
doplníme o několik motocyklů, dobové fotografie, plakáty a
další artefakty.
Vzhledem k částečné přestavbě expozic bude hradní
sezóna začínat Slavnostním otevřením 1. května 2014.
Návštěvníci se mohou těšit na kostýmované prohlídky
s doprovodným programem a Moto Trial show Martina
Křoustka.
Na červen (pravděpodobně 7. - 8. 6. 2014) chystáme
„Slavnosti hradního parku“. Konkrétní podobu programu zatím
připravujeme.
V období od 4. do 13. července se uskuteční tradiční
„Středověké ležení – Jezerničtí páni“ s ukázkami dobového
tance a šermu. Součástí také bude střelecká scéna a jarmark.
Ve dnech 5. a 12. 7. 2014 jste srdečně
zváni na noční prohlídky hradu zakončené
ohňovou show.
Po velkém úspěchu chtějí zastupitelé obce
uspořádat podobnou akci, jako byl Den obce
Kámen, a to nejspíše v červenci (konkrétní termín
je v jednání).
V první půlce srpna (9. – 10. 8. 2014) se
opět bude konat „Kámenské hradohraní“,
pochopitelně na jiné téma než minule.
Zajímavým zpestřením určitě bude
„Myslivecký jarmark“. Plánujeme jej na druhou
polovinu září (nejspíše 20. 9. 2014). Můžete se
těšit na ukázky sokolnictví, lovecké psy
a přednášky o myslivosti.
Na webových stránkách hradu www.hradkamen.cz a na Facebooku
www.facebook.com/HradKamen naleznete aktuální informace, fotky a další
podrobnosti.
Data o návštěvnosti a předběžný plán akcí poskytlo Muzeum Vysočiny
Pelhřimov. V nadcházející sezóně hrad jistě nabídne velmi zajímavý program, který si,
doufám, nenecháte ujít. Již nyní se na vás těší celý tým hradu Kámen.

28. 2. 2014 -

František Hofman, Jaroslava Přibylová, Josef Přibyl, Miloslav Daněk,
Jan Tomášek. Zlata Vobinušková
foto Jiří Jirků, Zlata Vobinušková, Lenka Jirků

Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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Kámenští cestovatelé pluli lodí kolem Středozemního moře
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