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Kámenský občasník č. 13
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Rok 2012 je za námi. Pro někoho byl úspěšný, šťastný, veselý, pro
jiného neúspěšný, smolný, možná tragický. Vždycky to tak bývá.
Za sebe bych rád prohlásil, že pro Kámen to byl dobrý rok. Udělalo
se hodně práce ke zvelebení obce a nebylo mnoho stížností.
Zásluhu na tom mají všichni zastupitelé (byla to pro mne radost
s nimi pracovat), účetní Irena Cihlářová, zaměstnanec Jaroslav
Škrleta, pracovnice knihovny, mateřské školy a řada dalších
občanů, kteří se na rozvoji obce podíleli. Všem děkuji!
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Co se stalo v roce 2012

















Na autobusové zastávce ve směru na Pelhřimov je nová krytá čekárna.
Družstevníci chodí do práce po novém chodníku.
Asfalty na místních komunikacích jsou z velké části opravené.
Obecní rozhlas byl zmodernizován a zaveden i do místních částí.
Byly prodány zbývající 4 stavební parcely. Lze si jen přát, aby je noví majitelé
brzy zastavěli.
Mateřská škola má zrekonstruovanou kuchyňku.
Hasičská zbrojnice je opravená, má novou fasádu, klubovnu, přívod vody a WC.
Obec se starala o veřejnou zeleň i o zimní údržbu.
Lesy byly vyčištěny, dřevo částečně prodáno.
V Nízké Lhotě byla opravena kaplička.
Na pozemku p.č. 900 byla odstraněna černá skládka, pozemek vyčištěn, osázen
a připraven pro vybudování odpočinkové zóny
Loni nově osvětlený přechod byl propojen na parkoviště bezpečnými schody.
K poště a obecnímu úřadu byl vybudován bezbariérový přístup.
U fotbalového hřiště byly odstraněny pařezy, vysazeny nové stromy a instalovány
nové lavičky. Je jen škoda, že na fotbalový zápas si diváci budou muset počkat.
Kulturní komise připravila několik akcí pro děti i dospělé.
Zemřeli Miroslav Diviš, Věra Smetanová, Jiří Hadrava a Marie Vokurková,
narodili se Amálie Vesecká, Veronika Kunešová a Adam Dvořák. Několikrát se
měnil trvalý pobyt dovnitř nebo ven, ke konci roku má Kámen 260 občanů.

Co se nestalo




V obci nebude stát domek pro mentálně postižené klienty z Těchobuze, protože
na vybraném pozemku je ochranné pásmo kravína.
Prozatím jsme upustili od výstavby čistírny odpadních vod, přestože na ni bylo
vydáno územní rozhodnutí.
Radar z východní strany byl do Kámena zapůjčen na zkoušku, ale obec ho nechce
a bude ho vracet.

Co se připravuje






Odpočinková zóna bude oseta, křížek opraven, přibudou dřevěné prvky pro děti
na hraní a dospělým na posezení.
Na dalších komunikacích bude opraven nebo nově vybudován asfaltový povrch.
K hasičárně budou přistavěny 3 „drobné stavby“, a to dvojitá garáž pro obecní
techniku a pergola pro hasiče.
Kraj Vysočina připravuje žádost pro získání podpory z „norských fondů“ na
rekonstrukci kaple Panny Marie Bolestné a na stavbu víceúčelového domku na
místě bývalého pivovaru v areálu hradu. Na přípravě se intenzivně pracuje.
Pozemkový úřad připravuje komplexní pozemkovou úpravu, ale pokračovat bude
až po vypracování geometrického plánu v koridoru připravovaného obchvatu.
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Ředitelství silnic a dálnic v Jihlavě připravuje obchvat Kámena, odbor výstavby
v Pacově potvrdí změnu územního rozhodnutí. Změny spočívají v tom, že do
obce povede jen jeden vjezd z mimoúrovňové křižovatky na Nízkou Lhotu,
západní vjezd bude zaslepen a celková délka obchvatu se zkrátí.
S obchvatem rovněž souvisí nový územní plán obce, na kterém se již pracuje.
Toska dostane číslo popisné a bude zapsána do katastru nemovitostí.
Obec Kámen bude mít vlastní znak a prapor.
Bude vybudována studna a vodovod pro Nový Dvůr.
Lesní pozemky budou zčásti nově osázeny.

Výběr ze zápisu z 26. zasedání zastupitelstva obce dne 15. 11. 2012
Přítomno 7 zastupitelů, host Josef Roubík
Ad 3 – kontrola závěrů 25.zasedání
- Volby, v Kámeni účast vyšší než byl krajský průměr
- Kaplička Nízká Lhota - práce budou pokračovat
- Chodník u VOD, práce je pro letošní rok ukončena
- Stav domu čp. 49 - řešení se odkládá na jaro
- Zájezd do ND Praha, zatím není zájem
- Kanál u nádrže vyčištěn, hladina se ustálila
- Kostel P. Marie - příprava projektu rekonstrukce pokračuje
Ad 5. Starosta obce předložil návrh nové Obecně závazné vyhlášky č. 01/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení: ZO schválilo novou vyhlášku a uložilo starostovi vyhlášku zveřejnit.
Ad 7. Zastupitel J. Tomášek předložil návrh znaku a praporu obce graficky
zpracované ateliérem Franišek. Kubík v Pelhřimově.
Usnesení: ZO schválilo návrh znaku a praporu obce a uložilo starostovi zaslat žádost
o schválení návrhu Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR.
Ad 9. Starosta podal zprávu o realizaci projektu Úpravy veřejných prostranství
z Programu rozvoje venkova firmou AGOS Pelhřimov před koncem roku 2012.
Ad 10. Starosta obce a zastupitel P. Podsklan podali zprávu o průběhu přístavby
3 drobných staveb na ohlášení k objektu Hasičské zbrojnice v Kámeně. Do objektu je
zavedena voda a kanalizace, probíhá přístavba přístěnku pro traktor a automobil obce
a pergoly pro členy SDH.
Ad 11. Starosta podal informaci o možnosti zakoupení mnohem úspornějších svítidel
LED pro veřejné osvětlení, která mají téměř neomezenou životnost.
Ad 12. Starosta podal informaci o semináři „Šetrné způsoby hospodaření v krajině
s ohledem na životní prostředí“, který se bude konat v klubovně Hasičské zbrojnice.
Ad 13. Starosta podal zprávu o průběhu kontrolního dne Komplexní pozemkové
úpravy 7. 11. 2012 na Pozemkovém úřadu v Pelhřimově. Informoval o dopisu ŘSD
k žádosti o vydání územního rozhodnutí k silničnímu obchvatu Kámena.
Ad 14. Starosta podal informaci o výpovědi pí Bínové z obecního bytu k 15. 12. 2012.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci starosty a uložilo místostarostovi Josefu
Dvořákovi připravit návrh na pronájem obecního bytu novému nájemníkovi.
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Ad 15. Různé – a) Místostarosta J. Dvořák informoval o Programu obnovy venkova
Vysočiny na rok 2013, žádost je nutno podat do konce ledna 2013. Předpokládá se
asfaltování dalších míst v obci.

Výběr ze zápisu z 27. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2012
Přítomno 7 zastupitelů, hosté Lucie Hlavinková a Jiří Hodinka (Via rustica), J. Roubík
Ad 3) P. Jiří Hodinka informoval o činnosti Místní akční skupiny Via rustica na území
5 mikroregionů a jednoho bývalého mikroregionu. Připravuje se nová strategie
rozvojových zájmů obcí mikroregionu na roky 2014-2020, která bude fungovat za
předpokladu souhlasu všech sdružených obcí, obce si musí stanovit své hlavní priority.
Pí Lucie Hlavinková má na starosti koordinaci aktivit MAS při přípravě integrované
strategie rozvoje mikroregionu.
Ad 4) Kontrola závěrů 26. zasedání:
- Obecně platná vyhláška (o odpadech) vstoupila v platnost bez připomínek
- Změna znaku a praporu obce – informaci podal zastupitel J. Tomášek. Na základě
odborného posudku nelze schválit ve znaku obce použití znaku českého státu.
Proto je navržena změna a po jejím grafickém provedení bude zaslána žádost
Parlamentu ČR o schválení znaku a praporu obce.
- Program Úpravy veřejných prostranství je ukončen, není ještě uzavřeno finanční
vyrovnání se SZIF, bude dořešeno v následujícím období.
- Obecní byt po paní Bínové je uvolněn, nový nájemce zatím není znám.
- V rámci POVV 2013 jsou připraveny a zaměřeny nové plochy k asfaltování.
Ad 7. Starosta předložil ZO dodatek smlouvy s firmou SOMPO na rok 2013.
Ad 8. Starosta seznámil ZO s dopisem Jednota–COOP Kamenice n. L.
o hospodářském výsledku prodejny potravin v Kámeně, který je stále schodkový.
Jednota navrhuje příspěvek obce na zachování činnosti prodejny ve formě úhrady
spotřeby elektrické energie v prodejně.
Usnesení: ZO uložilo starostovi obce zaslat vedení Jednoty Kamenice n. L. dopis
s vyjádřením, že obec nebude přispívat na úhradu elektrické energie v prodejně, a to
vzhledem k tomu, že neúčtuje nájemné za pozemek ve vlastnictví obce, na kterém stojí
prodejna Jednoty.
Ad 9. Starosta informoval ZO o dohodě s Krajskou správou údržby silnic Vysočiny,
poočka. Pacov, o údržbě úseků silnic v majetku Kraje Vysočina: Kámen – Nízká Lhota
a Nový Dvůr –silnice I/19. Pracovník obce J. Škrleta bude zajišťovat zimní údržbu
(prohrnování) na těchto úsecích v rámci údržby komunikací obce, a to na základě
objednávky KSUSV Pacov obci Kámen.
Ad 10. Starosta obce předložil nabídku firem na zhotovení dřevěných objektů
(lavičky, zařízení dětského hřiště) v klidové zóně obce s možností využití dotačního
programu ministerstva pro místní rozvoj.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí nabídku firem na vybavení dětského hřiště v klidové
zóně obce a rozhodlo na tuto nabídku nereflektovat.
Ad 11. Starosta obce informoval ZO o jednání dne 30. 11. 2012 s Městským úřadem
Pacov – odbor životního prostředí a památkové péče dle par. 18 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, kde bylo podáno vysvětlení starosty ve věci provedení zastávkového
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přístřešku při průjezdné komunikaci v obci Kámen. Tímto skutkem došlo k porušení
§ 14 památkového zákona a o jednání byl sepsán protokol.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí Protokol ze dne 30. 11. 2012 Městského úřadu Pacov
– odbor životního prostředí a památkové péče dle par. 18 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád.
Ad 12. Starosta podal informaci o průběhu semináře o životním prostředí v klubovně
SDH v Kámeně. Mezi pořádajícím Mikroregionem Stražiště a Obcí Kámen byla
podepsána nájemní smlouva.
Ad 13. Starosta obce předložil návrh na peněžité dary zastupitelům obce Kámen za
2. pololetí 2012 na základě jejich mimořádné práce pro obec.
Ad 14. Různé:
a) ZO byli seznámeni s Příkazem starosty k inventarizaci majetku obce a stanovením
inventarizační komise.
b) Starosta seznámil ZO s dopisem ředitelky MŠ Kámen. Usnesení: ZO schválilo:
1) odměnu ředitelce v lednu 2013, 2) uzavření MŠ Kámen od 22. 12. 2012 do
2. 1. 2013 z důvodu čerpání dovolených a nepřítomnosti dětí, 3) finanční dotaci
na úhradu provozních výdajů v roce 2013 4). Nákup nové pračky
c) Starosta seznámil ZO s přípravou projektu rekonstrukce Kaple P. Marie Bolestné
v Kámeně (tzv. Norské fondy). Kraj Vysočina předkládá návrh smlouvy
zakládající právo provést stavbu na pozemku obce mezi Krajem Vysočina a Obcí
Kámen. Usnesení: ZO smlouvu schválilo
d) Starosta obce seznámil ZO s návrhem firmy EMPEMONT zakoupit radar na
měření rychlosti (zapůjčený firmou obci, ve směru od Pelhřimova) a sedm svítidel
veřejného osvětlení LED podél hlavní silnice (též zapůjčených obci firmou).
Usnesení: ZO vzalo na vědomí nabídku firmy EMPEMONT, rozhodlo radar vrátit
a rozhodnutí o případném odkoupení sedmi světel veřejného osvětlení odkládá do
závěrečného vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2012. Hlasování: Pro
usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, 1 zastupitel hlasoval proti usnesení.
e) Starosta obce podal zprávu o přípravě žádosti k zápisu objektu TOSKA v Kámeně
do katastru nemovitostí na základě podkladů odboru výstavby v Pacově. Dále
oznámil, že je zapotřebí přidělit objektu TOSKA a objektu Hasičské zbrojnice
v Kámeně čísla popisná. Usnesení: ZO pověřilo starostu obce připravit přidělení
čísel popisných objektům TOSKA a Hasičská zbrojnice.
f) Starosta obce podal informaci o dotačním programu Zelená úsporám pro případ
zateplení domu čp. 2 v majetku obce Kámen a pověřil M. Daňka prostudováním
této možnosti.
g) Starosta obce podal informaci, že Národní divadlo v Praze prodloužilo platnost
zlevněných vstupenek na představení i na příští rok 2013.
h) Starosta obce informoval o žádosti p. Ladislava Ptáka, Pacov 1023, o prodej
pozemku p.č. 89 v k. ú. Kámen u Pacova. Usnesení: ZO uložilo starostovi vyvěsit
na úřední desce obce Záměr před schválením prodeje pozemku
i) Starosta obce informoval o zahájení územního řízení o změně územního
rozhodnutí o stavbě silničního obchvatu Kámena. Na 7. ledna 2013 jsou pozváni
vlastníci půdy k veřejnému ústnímu jednání na odbor výstavby MěÚ Pacov.
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j)

Na den 19. prosince 2012 je svoláno jednání k územnímu plánu obce na odbor
výstavby MěÚ Pacov. Očekávají se hlavně připomínky ke kapitolám 9. Rekreace
a cestovní ruch a 10. Sociodemografické podmínky.

Jana Marešová a Jaroslava Přibylová – Za kulturní komisi
V prosinci se konala mikulášská besídka pro děti. Mikuláš všechny přítomné děti
obdaroval a čert vyděsil. Aby si děti odměnu zasloužily, přednesly básničku. Pro
všechny přítomné bylo připraveno pohoštění. Po ukončení nadílky bylo krátké
posezení, po kterém jsme se přesunuli na náves. Zde proběhlo rozsvícení „našeho
vánočního stromu – lípy“. Na zahřátí obdrželi zájemci svařák. Závěrem chceme
poděkovat všem za hojnou účast.

Helena Králová - Náboženské vyznání obyvatel Česka i Kámena
Na sklonku roku 2012 jsem si pro svůj článek vybrala téma, které se hodí do
tohoto vánočního období. Je to čas, kdy při dlouhých večerech při vůni jehličí
a vánočního cukroví můžeme přemýšlet o věcech, které nás třeba ani během roku
nenapadnou. Je to příležitost, kdy můžeme přemítat mimo jiné i o své víře a vztahu
k něčemu nadpřirozenému, božskému. Proto jsem se rozhodla ve svém článku věnovat
náboženství a pokusila se shrnout informace k tomuto tématu, které jsou dostupné ze
statistiky.
Hlavním a v podstatě jediným zdrojem údajů, které máme o náboženství
k dispozici i za jednotlivé obce, tedy i za Kámen, jsou výsledky sčítání lidu. Čerpám
z výsledků SLDB zveřejněných Českým statistickým úřadem na www.czso.cz. Sčítání
lidu se na našem území koná každých 10 let již od roku 1869, ale zatímco v historicky
starších sčítáních byla předmětem zjišťování i otázka na náboženské vyznání, při
sčítáních 1961-1981 příslušnost k církvím zjišťována nebyla. Od roku 1991 již je tato
otázka pravidelně zařazována.
Úskalím pro statistika je však skutečnost, že vyplnění kolonky náboženství je
při sčítání dobrovolné. Zatímco v letech 1991 a 2001 tuto kolonku přeskočilo 16 %
resp. 9 % obyvatel, při posledním sčítání v roce 2011 údaj o náboženském vyznání
nevyplnilo 45 % lidí!!! Jakékoliv srovnání s předchozími lety je proto velmi nepřesné.
Nikdo nedokáže odhadnout, zda ti, co údaj nevyplnili jsou spíše ateisti, nebo naopak
věřící, nebo se na tom stejnou měrou podílí obě skupiny. Stejně tak můžeme pouze
diskutovat o tom, co lidi vedlo k tomu, aby téma náboženství vynechali. Negativní
postoj médií ke sčítání lidu?
V roce 2011 se v České republice k náboženskému vyznání přihlásilo 2,2
milionu obyvatel, před deseti lety se jako věřící označilo 3,3 mil. lidí. To ale vzhledem
k vysoké nevyplněnosti dotazníků nemusí znamenat pokles věřících. Vedle toho
kolonku bez náboženské víry v roce 2011 zaškrtlo 3,6 mil. lidí, při předchozím sčítání
to bylo 6 milionů lidí.
Abych doplnila historické srovnání – v roce 1950 bylo v Česku 94 %
obyvatel věřících, v roce 1991 z těch co vyplnili údaj o náboženství bylo 52 %
věřících a v roce 2011 opět pouze z těch, co vyplnili bylo 37,6 % věřících.
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Obecně platí, že více věřících je ve venkovských oblastech, podíl věřících
roste s rostoucím věkem, mezi ženami je větší podíl věřících, než mezi muži a se
vzrůstajícím vzděláním klesá relativní počet osob hlásících se k náboženskému
vyznání. Následující procenta, pokud není uvedeno jinak, jsou vypočítána z obyvatel,
kteří vyplnili informaci o náboženském vyznání a týkají se roku 2011.
Zajímavé je, že třetina věřících se nehlásí k žádné konkrétní církvi ani
náboženství. Mezi těmi, kteří se hlásí k určité církvi převažuje církev římskokatolická
(18,7 % obyvatel), následuje českobratrská církev evangelická (0,9 % obyvatel), na
třetím místě je církev československá husitská (0,7 %).
Veliké rozdíly jsou mezi jednotlivými kraji. Nejvíce věřících je ve Zlínském
kraji (62 %), následuje náš kraj Vysočina s 53 % věřících obyvatel a na třetím místě je
Jihomoravský kraj (50 % věřících obyvatel). Naopak nejmenší podíl věřících je
v severních Čechách – v Ústeckém (pouhých 18 % věřících), Libereckém (23 %)
a Karlovarském kraji (24 %).
V Pacovském regionu je více než polovina obyvatel věřících (57 % těch, co
vyplnili kolonku náboženství v SLDB 2011) a Kámen zde není výjimkou. Z 243
obyvatel Kámena údaj o náboženské víře vyplnilo pouze 117 lidí. 42 z nich je bez
náboženské víry. Dalších 23 je sice věřících, ale nehlásí se k žádné církvi ani
náboženství. Z 52 věřících hlásících se k církvi se 48 přihlásilo k církvi
římskokatolické a 1 člověk k českobratrské církvi evangelické.
Ať už je vaše přesvědčení jakékoliv, přeji vám, abyste vánoční svátky užili
v klidu a v kruhu svých nejbližších a aby vám nový rok 2013 přinesl jen samé
příjemné zážitky, radost a dobré zprávy.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 5
Pavouci či motýli, o kterých jsem dosud vyprávěl, jsou příslušníci tak
zvaných bezobratlých. Tedy živočichové, které máme tendenci trochu přehlížet. Ať je
to jak chce, člověku jsou asi přece jen nejbližší savci, s nimiž jsme přece jen
nejpříbuznější. I tady však platí zvláštní pravidla. Nad okatým srnčetem se těžko brání
dojetí i nejdrsnější chlap, zatímco nad okatou myšicí lesní ženy ječí a muži si
odplivnou. Já sám takové předsudky nemám, a tak stejně rád pozoruji spící netopýry,
jako elegantního srnce šesteráka. Přesto v našem okolí existuje savec, kterého tu
vídám velice nerad.
Jedná se o minka čili norka amerického. Na rozdíl od zmiňovaných myšic či
netopýrů je to zvířátko úhledné a za jiných okolností by patřilo spíš k těm roztomilým.
Postavou se podobá tchoři, ale na rozdíl od něho nemá žlutou masku na obličeji,
pouze bílou bradu. Jak už říká jeho jméno, jeho původ je v Americe a do naší přírody
se rozšířil, až když po revoluci došlo k zániku většiny kožešinářských farem.
Samozřejmě tedy přičiněním člověka. Postup jeho expanze na Pelhřimovsku jsem měl
možnost po několik let sledovat. Bylo rozhodně zajímavé, jak se hlášení o výskytu
norků ozývala z dalších a dalších míst. Dnes už můžeme prohlásit, že norka
amerického potkáme všude kolem vod.
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Samozřejmě přineslo jeho rozšíření spoustu problémů. Nejsem si úplně jistý,
jestli právě on byl příčinou ústupu původního tchoře, ale rozhodně k němu přispěl.
Obsazuje totiž obdobné potravní niky. Za co je však odpovědný určitě, je doslovné
vyvražďování žab na jejich jarních shromaždištích. Norek totiž, jako většina
lasicovitých šelem, dosahuje při větší koncentraci kořisti tak zvané potravní frenezie.
Tento lovecký amok jej nutí zabíjet mnohem víc, než kolik spotřebuje, podobně jako
kunu v kurníku. Když jsem před časem poprvé viděl následky jeho řádění na trdlišti
ropuch, nemohl jsem uvěřit, že se nejedná spíš o hromadnou otravu. Mrtvých žab tam
byly desítky.
Rybníček, kde jsem udělal tuto nepříjemnou zkušenost byl na Hořepnicku,
ale právě letos na jaře jsem se s norkem setkal přímo u rybníka v Novém Dvoře.
I když jinak každé setkání s divokými zvířaty vítám, tentokrát jsem rozhodně nadšen
nebyl.
Bohužel, zájem myslivců o lov minka je mizivý a pokud vím, chybí k jeho
účinnějšímu potlačování i příslušná legislativa. Je to chyba, protože tento do naší
přírody zavlečený druh může být příslovečnou poslední kapkou pro existenci
některých druhů původních.

Bohumil Richtrmoc – „Námět“, článek pro Občasník kámenský
Není lehké sepsat něco, aby to mělo hlavu, patu i něco mezi tím, novináři to
nemají vůbec lehké. Kámenský Občasník je ještě mladý pěkný pán, musí se dobře
krmit a protože mu fandím a čtu jej, taky bych rád malou krmí přispěl.
Znám se už dlouho - pár desítek let a tak mohu na sebe s jistotou říct, že rád
hledám na všem vši a pak kritizuji. To mám asi po tátovi, byl to remcal s málo čím
spokojenej. To se mi nelíbilo, až jsem si po letech uvědomil, že jsem tím taky
nakaženej. Tak to, milí mladí, bývá. Teď tady v Kámeni není bohužel (bohudík) moc
co pomlouvat, běží to, jak to asi běžet má a každý musí uznat, že v poslední době se
v obci lecos změnilo k lepšímu. Nahnutá pouliční lampa, na kterou jsem se musel
skoro dvacet let dívat, kdykoli jsem vyšel z baráku, nebo se vracel domů a byla by
hodna kritiky, se najednou narovnala, vlastně ještě lépe: byla vyměněna za novou,
rovnou a lepší, což vzalo vítr z plachet mé nespokojenosti či námětu, jak vyzývá
Fanda Hoffman v posledním občasníku.
Takže se zaměřím k fotbalu kámenskému, který z čista jasna vyšuměl. Hřiště
zcela osiřelo, povrch zdrnovatěl a nebude lépe, nevidím tu jediného kluka, že by vzal
jinýho kluka a balón a šli na čutačku. Jako kluci jsme z jara netrpělivě čekali až bláto
jen trochu oschne a už jsme obsadili plácky, z čepic a šál nadělali branky a pak už
denodenně až do zimy každé odpoledne kopali do balónu a hráli o velká vítězství. Já
vím, televize teprve začínala a o počítačích se nic nevědělo. Jenže nechápu, že
mladým neschází pohyb, soutěžní duch a že se nesejdou aspoň jednou týdně na hřišti.
Jsou tam docela pěkné branky, do kterých ale už góly padat nebudou. A tak mám,
pane starosto, takovej námět:
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Představoval bych si pěknou náves, takový milý střed obce, zelený a ne asfaltový
s auty a kamióny. Vzrostlé stromy, pěšiny, zvoucí lavičky, možná i plácek na míčové
hry, aby byl všem na očích a blíže. Technika je úžasná, stěhujou se i kostely, tak si
dejme do vínku nechat zvednout celé naše líbezně šedivé parkoviště a přenést na
bejvalé hřiště - to se to rýmuje. No, nejspíš to nebude jen tak hned, tak bych zatím
navrhoval zřídit rýsujícím se lavičkám pro fotbalové diváky pěkná pohodlná opěradla,
která by přilákala maminy s kočárky a dětmi na příjemná podvečerní posezení. Měli
by ssebou brát i různé míče, protože skáčou, musejí se chytat a to děcka určitě zabaví.
Třeba některá přijdou běhání a pohybu tak na chuť, že jednou se branky zase natřou ,
lajny navápní a ozve se hvizd soudcovské píšťalky. Pokud tu tedy nebude rozlehlé
moderní parkoviště s pumpou na zkapalněný vodík.

Zlata Vobinušková - Ohlédnutí za sezónou 2012 na hradě Kámen
Dříve, nežli jsme se nadáli, máme tady opět zimu a s ní spojený odpočinek
hradu od turistického ruchu. Zatím se v Kámenském občasníku psalo o hradu jen
z hlediska jeho bohaté historie, popř. o konání kulturních akcí. Nyní bych vám zde
ráda sdělila několik informací nejen o návštěvnosti hradu v roce 2012.

Trocha statistiky a mých postřehů
Na hrad Kámen letos zavítalo celkem 16 115 návštěvníků, tedy o 10 % méně než za
stejné období loňského roku. Nejde o žádný dramatický propad, neboť pokles
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návštěvnosti postihlo mnoho památek v kraji Vysočina i jinde v naší republice.
Důvodem jistě nebyla pouze trvající ekonomická krize. Nemalý vliv mělo letošní
nestabilní počasí, prudké lijáky ani vedra návštěvnosti neprospívají.
Příčinou, proč nebyl úbytek návštěvníků tak razantní, podle mě bylo
uspořádání bohatšího doprovodného kulturního programu. Souhrn akcí v roce 2011
a 2012 s počty zúčastněných jsem přehledně uspořádala do jednotlivých tabulek.
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

AKCE 2011
Slavnostní odhalení svatební korouhve (9. 5. 2011)
VSTUP ZDARMA
Vítání občánků (21. 5. 2011) VSTUP ZDARMA
Den CASE (2. 6. 2011)
Pohár motorových dvoukolek (15.-16. 7. 2011)
Noční prohlídka hradu (13. 8. 2011)
Noční prohlídka hradu (3. 9. 2011)

24
230
693
185
216

AKCE 2012

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

Koncert J. Šmídové (12. 5. 2012) VSTUP
ZDARMA
Vítání občánků (16. 6. 2012) VSTUP ZDARMA
Vernisáž výstavy Člověk a voda – P. Janoušek (2. 6.
2012) VSTUP ZDARMA
Obléhání hradu Kámen – Jezerničtí páni (7.-8. 7.
2012)
Noc na hradě (28. 7. 2012)
Vernisáž výstavy fotografií a graf. listů – P.
Matoušková a V. Hálek (10. 8. 2012) VSTUP
ZDARMA
Noc na hradě (11. 8. 2012)
Koncert Slavík Pacov (15. 9. 2012) VSTUP
ZDARMA

37

22
38
34
643
88
56
147
45

Velkého ohlasu dosáhla skupina historického šermu Jezerničtí páni, se kterou
Muzeum Vysočiny Pelhřimov připravuje středověké ležení i na příští rok. I expozice
motocyklů dozná jistých změn k lepšímu.
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Velice se vydařilo také pěvecké vystoupení sboru Slavík z Pacova, účast byla
hojná a k mé radosti přišli i místní občané  Poté se uskutečnila večerní prohlídka
hradu zdarma, této příležitosti „Kameňáci“ bohužel nevyužili. Každého volba. O to
víc mě však překvapily poznámky a dotazy, proč už Kamenští nemohou do hradu
zadarmo. Tu možnost měli všichni několikrát za sezónu. Ještě jsem neslyšela, že by
např. občané Hluboké nad Vltavou měli vstup na tamní zámek bezplatně.

Vstup všeobecně na náš hrad není podle mě drahý, jeden z nejlevnějších co se
památek týče. Jeho přesnou výši si můžete sami vyhledat na webových stránkách
hradu www.hradkamen.cz nebo přímo u pokladny. Základní vstupné na celou
expozici pro dospělého je 60 Kč, pro studenty a seniory 30 Kč, pro ZTP a děti do šesti
let zdarma – zvažte sami – málo nebo moc? Hrad Kámen se mimo jiné pravidelně
každé září zapojuje do Dnů evropského dědictví, kdy po celý víkend poskytuje
mimořádné vstupné (letos 20 Kč/osobu).
Data o návštěvnosti hradu mi poskytlo Muzeum Vysočiny Pelhřimov.
Touto cestou chci také poděkovat všem průvodkyním, Evče Čejkové,
panu Vondrů a ostatním kolegům, že se snaží maximálně vycházet vstříc
návštěvníkům, dobře se o hrad starají a dělají jej tak hezčí 
Čtenářům Kámenského občasníku přeji krásné Vánoce a v novém roce
2013 snad na shledanou na hradě Kámen.

31. 12. 2012 František Hofman, Jana Marešová a Jaroslava Přibylová, Helena Králová, Miloslav
Daněk, Bohumil Richtrmoc, Zlata Vobinušková,
foto Libuše Tomášková, František Hofman, Bohumil Richtrmoc, Zlata Vobinušková
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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