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Kámenský občasník č. 48
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Začalo nové volební období, a ačkoliv za sebou ještě nemáme ani
dva měsíce činnosti nového zastupitelstva, už jsme měli tři
zasedání, z toho dvě pravidelná a jedno mimořádné. Úkolů, které
musíme urychleně řešit, například výměna pozemků za účelem
vytvoření stavebních parcel, příprava žádosti o dotaci
na víceúčelové hřiště, příprava žádosti o dotaci na asfaltové
plochy, nákup domu atd., je poměrně dost a čas neuvěřitelně
rychle ubíhá. Doufám, že většinu práce stihneme vyřešit do Vánoc a budeme si moci tyto
krásné svátky užít v klidu a načerpat energii do nového roku. Chtěl bych touto cestou ještě
jednou poděkovat končícím zastupitelům Fandovi Hofmanovi a Jarce Přibylové za jejich
dlouholetou skvělou práci, vykonanou pro naši obec v minulých volebních obdobích,
a popřát jim mnoho zdraví a štěstí v jejich dalším životě. Také přeji hodně štěstí, energie
a úspěchů v započatém volebním období novým zastupitelům Hance Dlouhé a Honzovi
Marešovi. Na závěr vám všem občanům naší obce a místních částí přeji krásné, pohodové
a možná i zasněžené Vánoce, všechno nejlepší a hodně zdraví v novém roce 2019.
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Výběr ze zápisu z 2. mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 20. 11. 2018
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce podle prezenční listiny. Hosté: Jan Tomášek
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Dvořák. Konstatoval, že jednání je přítomno
7 členů obecního zastupitelstva a ZO je usnášeníschopné (zákon č. 128/2000, o obcích).
Starosta seznámil přítomné s programem a požádal o případné doplnění.
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu
Mgr. Hana Dlouhá a Pavel Podsklan.
Ad 2. Program mimořádného 2. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Zastupitelstvo obce projednalo směnu pozemků dle záměru před schválením, který
byl řádně vyvěšen 1. 11. 2018 a sejmut 16. 11. 2018. Starosta obce zastupitelům předložil
rovněž návrh smlouvy o této směně pozemků. ZO schválilo směnu pozemků, kdy Obec
Kámen převádí na paní majitelku vlastnické právo k nemovité věci 1, tedy nově vzniklý
pozemek parcelní číslo 1388/4 - orná půda o výměře 3000 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 244-216/2018, a paní majitelka převádí na Obec Kámen
vlastnické právo k nemovité věci 2, tedy nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1082/2 - orná
půda o výměře 2600 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 243-225/2018.
Ad 4. ZO projednalo žádost SDH Kámen o poskytnutí finančního daru na činnost sboru.
ZO schválilo jednorázový finanční dar pro SDH Kámen na činnost sboru ve výši
10.000 Kč na rok 2019.
Ad 5. Starosta obce Josef Dvořák podal informaci o přípravě žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu asfaltových ploch místních komunikací. Žádost
bude zpracovávat projektová manažerka Ing. Tereza Humešová z firmy Chytrá dotace,
s.r.o. z Pelhřimova. ZO schválilo podání žádosti o dotaci na obnovu asfaltových ploch
místních komunikací v režii firmy Chytrá dotace, s.r.o.
Ad 6. Po projednání všech bodů 2. MZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 7. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 2. MZZO ukončil
v 18:50 hodin.

Výběr ze zápisu z 3. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2018
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce podle prezenční listiny. Hosté: Jan Tomášek,
Mgr. František Hofman, Josef Roubík, Blanka Čárová, Jana Šustrová, Jaroslava
Přibylová čp. 13, Jaroslava Přibylová čp. 26, Jana Marešová, Markéta Podsklanová
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Ing. Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu
Ing. Jan Mareš a Jan Král.
Ad 2. Program 3. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. a) Kontrola závěrů 47. ZZO:
- Volby do zastupitelstev obcí proběhlo v pořádku, volební účast v obci byla velmi dobrá
a činila 68,2%. Zvoleno bylo sedmičlenné zastupitelstvo obce.
- Územní studie, kterou zpracovala Ing. arch. L. Cârová, je již k nahlédnutí na úřadě
obce Kámen.
- Jednání s vlastníky pozemků o výměně nadále probíhá. S jednou majitelkou pozemků je
již uzavřena směnná smlouva a bude proveden vklad do KN.
- Oprava asfaltové komunikace na návsi v Nízké Lhotě v rámci POVV 2018 včetně
administrace dotace proběhla v pořádku, vše je řádně ukončeno.
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- V den 100. výročí vzniku ČSR, v neděli 28. 10. 2018, byla slavnostně vysazena Lípa
Vysočiny. Obec se tím zároveň zapojila do rekordu, kdy v Kraji Vysočina bylo celkově
vysazeno 548 lip, o čemž svědčí i certifikát na obecním úřadě.
- Prodej pozemku p. č. 522/2 a částí pozemků p. č. 521 a 535 vesměs v k.ú. Nízká Lhota
byl schválen na 46. ZZO. Zbývá uzavřít kupní smlouvu.
- Stavba obchvatu (kontrolní den) - viz bod č. 14. e)
- Prodej části pozemku č. 910/2 v k.ú. Kámen u Pacova byl schválen. ZO čeká
na geometrický plán od budoucího majitele a poté s ním bude uzavřena kupní smlouva.
- Odměna kronikářce na základě dohody o vykonané práci bude uhrazena v průběhu
ledna 2019.
- Nájemce v obecním bytě se změnil podle dřívějšího rozhodnutí na 26. ZZO 13. 11. 2016.
- Jednání o směně budoucího obecního stavebního pozemku za pozemky u jímání vody
ve Vintířově nadále probíhá. Směna pozemků bude aktuální v době, až obec Kámen
připraví zasíťované stavební pozemky.
b) Kontrola závěrů 1. ustavujícího ZZO:
- Všichni členové nově zvoleného ZO ústně složili slib a tuto skutečnost stvrdili svým
podpisem.
- ZO rozhodlo, že pro volební období 2018-2022 nebude zřízena funkce uvolněného
zastupitele. Toto rozhodnutí lze změnit usnesením kdykoliv v průběhu volebního období.
Volby starosty a místostarosty se uskutečnila veřejnou volbou, starostou obce byl zvolen
Josef Dvořák, místostarostkou Ing. Zlata Vobinušková.
- Byly zřízeny tyto výbory obce:
• Finanční výbor: Mgr. Hana Dlouhá, Hana Markvartová, Iva Hodečková
• Kontrolní výbor: Jan Král, Pavel Podsklan, Ing. Jan Mareš
•Kulturní výbor: Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová čp. 13, Jana Šustrová,
Jana Marešová
• Výbor pro místní části: Pavel Podsklan, Mgr. Hana Dlouhá, Ing. Jan Mareš
•Výbor pro odpadové hospodářství a stavební záležitosti: Ing. Jan Mareš, Pavel Podsklan,
Pavel Cihlář
- Na základě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů schválilo ZO odměny za výkon funkce
členům zastupitelstev.
- Koupě nemovitostí - domu čp. 16 a domu čp. 18 byla schválena. S majitelkou domu
čp. 16 je již uzavřena smlouva a do konce roku bude podán návrh na vklad do KN.
S majitelem domu čp. 18 je zdlouhavější domluva, zatím není připraven ani návrh kupní
smlouvy.
- Jednací řád pro zasedání zastupitelstva obce Kámen byl schválen.
- ZO schválilo přijmutí pana Pavla Podsklana, bytem Kámen 86, do zaměstnaneckého
poměru obce Kámen na plný úvazek s účinností od 1. 1. 2019.
- Finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro SDH Kámen na uskutečnění akce Výlov požární
nádrže s rybími hody byl schválen a uhrazen.
c) Kontrola 2. MZZO
- ZO schválilo směnu pozemků, kdy Obec Kámen převádí na paní majitelku vlastnické
právo k nemovité věci 1, tedy nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1388/4 - orná půda
o výměře 3000 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 244-216/2018, a paní
majitelka převádí na Obec Kámen vlastnické právo k nemovité věci 2, tedy nově vzniklý
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pozemek parcelní číslo 1082/2 - orná půda o výměře 2600 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 243-225/2018. Směnná smlouva s dalšími dokumenty byly podány
na KN, čeká se na provedení zápisu.
- Finanční dar pro SDH Kámen na činnost sboru ve výši 10.000,- Kč na rok 2019 byl
schválen a již je uhrazen.
- ZO schválilo podání žádosti o dotaci na obnovu asfaltových ploch místních komunikací
v režii firmy Chytrá dotace, s.r.o.
ZO kontrolu závěrů ze 47. ZZO, 1. ustavujícího ZZO a 2. MZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Od nového volebního období přebírá agendu rozpočtových opatření od kontrolního
výboru výbor finanční. Předsedkyně finančního výboru Mgr. Hana Dlouhá předložila
rozpočtová opatření č. 999006 k 24. 9. 2018, č. 999007 k 23. 10. 2018 a č. 999008
k 22. 11. 2018, která připravila účetní obce Irena Cihlářová. ZO vzalo na vědomí všechna
rozpočtová opatření obce Kámen.
Ad 5. Starosta obce konstatoval, že návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl řádně vyvěšen
na úřední desce a webových stránkách obce dne 20. 11. 2018, sejmut dne 13. 12. 2018
a nebyly k němu od občanů podány žádné připomínky. ZO po projednání schválilo
rozpočet obce na rok 2019.
Ad 6. Starosta obce navrhl vyvolat jednání o odkupu, výměně či zřízení věcného břemene
na pozemky ve vlastnictví obce Věžná z důvodu přístupu k pozemkům kvůli obchvatu obce
Kámen. Jedná se o pozemek č. 1078 a pozemek č. 1079 v k.ú. 781355 Věžná (okres
Pelhřimov). ZO schválilo budoucí odkup, výměnu či zřízení věcného břemene na pozemky
č. 1078 a č. 1079 v k.ú. 781355 Věžná (okres Pelhřimov) a uložilo starostovi obce započít
jednání.
Ad 7. Starosta obce sdělil, že na obecní úřad byla podána žádost o kácení dřevin
rostoucích mimo les na pozemku obce Kámen č. 882/1 v k. ú. Kámen u Pacova. Žadatel
jako důvod uvádí stáří dřevin, znečištění okolí, padající větve či možnost vývratu. Starosta
obce po vyhodnocení situace ve své působnosti vydal rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o kácení, neboť zdravotní stav u předmětných stromů shledal za dobrý a znečištěné okolí
není legitimním důvodem pro kácení. Z bezpečnostního důvodu byly však u všech bříz
na obecním pozemku ořezány přestárlé, suché a poškozené větve.
ZO vzalo na vědomí zamítnutí kácení 5 stromů - bříz na obecním pozemku č. 882/1
v k. ú. Kámen u Pacova.
Ad 8. 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 2018, tj. porovnání skutečných stavů se stavy
účetními, a vyčíslit rozdíly. Ukončení inventarizace je ke dni 31. 12. 2018.
Dne 13. 12. 2018 od 16:00 proběhlo školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího
provádění. ZO vzalo na vědomí příkaz starosty k inventarizaci za rok 2018.
Ad 9. Starosta obce zastupitele informoval o žádosti firmy Fiera, a.s., která zastupuje
společnost E.ON Distribuce, a.s., na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. JH-014330051196/001 v návaznosti na dokončení stavby s názvem „Nízká Lhota obnova TS, kabel NN“. ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
č. JH-014330051196/001 se společností E.ON Distribuce, a.s.
Ad 10. Starosta obce konstatoval, že je možnost požádat o dotaci na výstavbu nového
kulturního zařízení. ZO schválilo podat žádost o dotaci na výstavbu nového kulturního
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zařízení na pozemku č. st. 184 ve vlastnictví obce Kámen v k.ú. Kámen u Pacova, kde se
nyní nachází stávající kulturní zařízení Toska.
Ad 11. Starosta obce zastupitele seznámil s nabídkou, aby se obec Kámen stala členem
Sdružení místních samospráv. ZO odložilo rozhodnutí o členství obce Kámen ve Sdružení
místních samospráv na příští zasedání ZO po zjištění podrobností, co by členství pro naši
obec konkrétně obnášelo.
Ad 12. Starosta obce informoval o žádosti HC VOD Kámen o poskytnutí finančního daru
na rozvoj mládežnického hokeje a volnočasové sportovní vyžití občanů obce. ZO schválilo
finanční dar ve výši 15.000,- Kč na rok 2019.
Ad 13. Starosta obce informoval o žádosti Domova Kopretina Černovice, p.o.
na poskytnutí sponzorského příspěvku v jakékoliv formě podpory. ZO schválilo finanční
dar pro Domov Kopretina Černovice ve výši 4.000,- Kč na rok 2019.
Ad 14. Různé
a) Žádost o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště v obci Kámen. ZO schválilo realizaci
výstavby víceúčelového hřiště pro potřebu místních občanů a spolků s aktualizovanými
rozměry hřiště. Žádost bude zpracovávat Via rustica, z. s. z Pacova.
b) Žádost Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim o poskytnutí finančního daru.
Záchranná stanice má působnost mimo jiné na území ORP Pacov. ZO schválilo finanční
dar na rok 2019 pro Záchrannou stanici pro živočichy ČSOP Vlašim v hodnotě 1.000 Kč.
c)ZO předložení žádosti schválilo jednorázový finanční dar na rok 2019 pro Farní charitu
Pacov v hodnotě 3.000,- Kč.
d)ZO schválilo na základě žádosti jednorázový finanční dar na rok 2019 pro organizaci
Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. ve výši 4.000,- Kč.
Organizace poskytuje komplexní péči ohroženým dětem, o které se rodiče neumějí nebo
nemohou starat. Příspěvek bude využit ve prospěch svěřených dětí do péče centra.
e) Dne 11. 12. 2018 byl zastupitel Pavel Podsklan přítomen na kontrolním dni ke stavbě
obchvatu obce Kámen a konstatoval, že práce pokračují s mírným zpožděním. Zápis z KD
bude obci doručen během příštího týdne.
f)ZO schválilo asfalt natřený červeně dle příslušných norem jako povrch pro obratiště
autobusů v rámci stavby obchvatu obce Kámen.
g) Žádost ředitelky MŠ Kámen o finanční příspěvek na provoz. ZO schválilo finanční
příspěvek na provoz MŠ Kámen určený na úhradu výdajů v roce 2019 ve výši 120.000 Kč
dle rozpočtu obce na příslušný rok.
h) Žádost o schválení odměny ředitelce MŠ Kámen. Ředitelka MŠ Kámen podala žádost
o schválení odměn zaměstnancům MŠ Kámen s odůvodněním, že v listopadu 2018 navýšil
Krajský úřad Kraje Vysočina rozpočet mateřské školy a tyto finanční prostředky jsou
určeny na odměny zaměstnancům MŠ. ZO schválilo odměnu ředitelce a vzalo na vědomí
odměny zaměstnancům MŠ Kámen.
i) Přerušení provozu MŠ Kámen. Starosta obce zastupitele informoval o žádosti ředitelky
MŠ Kámen paní Mikešové o uzavření MŠ po dobu vánočních prázdnin od 22. 12. 2018
do 2. 1. 2019 včetně. ZO vzalo na vědomí uzavření MŠ po dobu vánočních prázdnin.
Ad 15. Po projednání všech bodů 3. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů a společně
s dalšími členy výborů a občany, kteří se v obci výrazně angažují, zhodnotili uplynulý rok.
Ad 16. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 3. ZZO ukončil
v 19:15 hodin.
6

Představení nových zastupitelů
Toto je první číslo v režii nového zastupitelstva, a tak jsme požádali
dva nové zastupitele, aby se představili. Zde jsou jejich vizitky:

Mgr. Hana Dlouhá
Pocházím ze Šumavy, jsem nejmladší z pěti dětí. Na Vysočině žiji 25 let. Do Nízké
Lhoty jsem se přistěhovala v roce 2015. Mám dvě dcery a tři vnoučata. Pracuji jako
záchranář na Záchranné službě Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Pacov. Krom toho
jsem krajským koordinátorem Systému psychosociální intervenční služby. Mám ráda
knihy, zvířata, přírodu a hodné lidi. Zapojila jsem se do prací při úpravě a zvelebení
Nízké Lhoty. Přijďte se podívat na naši vánočně vyzdobenou kapličku. Všem přeji
do nového roku hodně zdraví - to se do zdravotníků čeká…  hlavně štěstí a hodně lásky.

Ing. Jan Mareš
Jmenuji se Jan Mareš a narodil jsem se před třiceti lety v Pelhřimově.
Školní docházku jsem zahájil v kámenské malotřídce a přes základní školu a Gymnázium
v Pacově jsem se dostal až ke studiu odpadů na Mendelově univerzitě v Brně.
Právě odpadům se budu věnovat profesně i v rámci mandátu obecního zastupitele.
Mezi mé záliby patří hokej, florbal, hasiči a vaření piva. Za své největší životní úspěchy
považuji přežití konce světa v letech 2000 a 2012 a zvolení za obecního zastupitele.

Aktuality - Zlata Vobinušková

 Advent začal tradičním rozsvícením vánoční lípy. Horký svařák, čaj a koledy dětí
z MŠ přilákal zhruba 45 občanů. Děti se bavily klouzáním ze stráně od hradu,
jelikož napadl čerstvý sníh. 
 Myslivci měli poslední leč, skoleno bylo čtrnáct divokých prasat!
 Mikuláš s andělem a čerty opět naděloval.
 Dne 8. prosince se v Tosce konala Mikulášská besídka. Kulturní výbor pro děti
do 12 let zajistil kolekce, ovoce a cukroví. Ostatní program byl v režii motorkářů
Rebelové Česko, kteří uspořádali čertovskou zábavu s hudbou, soutěžemi i nadílkou.
Radost z akce měly hlavně děti z Domova Kopretina Černovice. Z obce totiž přišlo
pouze 9 dětí. Škoda. Klademe si otázku, zda má smysl tuto akci nadále pořádat.
 Dne 14. prosince se v hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada SDH, kde
dobrovolní hasiči hodnotili svou činnost v uplynulém roce. Hasiči se letos účastnili
dvou soutěží, svépomocí postavili pergolu, nařezali fůru dřeva, nasbírali několik
valníků kamení. Dále zaznělo, že se v roce 2019 nebude konat tradiční hasičský ples.
Až napřesrok. Tak doufejme, že to pomůže k vyšší účasti plesajících občanů.
 V parčíku „na Dráchově“ byly u bříz ořezány suché, poškozené a přestárlé větve.
Údržbě tohoto místa se chceme věnovat více na jaře.
 V únoru 2019 obec pořádá zájezd do Prahy na rodinný muzikál Tři oříšky
pro Popelku. Zájemci se mohou hlásit již nyní - přihláška je v Jednotě.
Cena i s dopravou je 800,- Kč.
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 Kůrovec letos řádil všude kolem, i v našich obecních a soukromých lesích. Za oběť mu
padlo mnoho smrků, jiný kůrovec napadal zase borovice. Les zvaný Obecák velmi
prořídl, v příštích letech se bude muset zalesňovat (jsou na to i dotace), naštěstí
smíšeným porostem, nikoliv pouze smrkovou monokulturou. Snad tomu pomůže
i letošní semenný rok.
 Na úřadě práce běží, schválen byl rozpočet na příští rok, v různých fázích je několik
dotačních programů, koupě domu čp. 16 je už téměř dořešena - zbývá zápis do KN.
 Těšíme se na Vánoce. Budou ovšem opět na blátě.  Oslavu silvestra mohou zájemci
strávit v Tosce s motorkáři, kteří připravili pěkný program včetně občerstvení, přípitku
a ohňostroje. Vstup do nového roku bude tedy bujarý, jak se patří.
 V lednu 2019 dojde k předání kaple Panny Marie Bolestné do rukou firmy, která začne
s celkovou obnovou. Snad se dočkáme dobře odvedené práce a kaple bude za několik
let krásně opravena.
 Stavba obchvatu zdárně pokračuje a my tomu s očekáváním brzkého dokončení
přihlížíme.
 Tandem Škrleta - Podsklan funguje velmi dobře, poradí si s kdejakou zapeklitou věcí,
práce „odsejpá“, ale je a bude jí stále více, zvlášť až se začne s rekonstrukcí
koupeného domu čp. 16. Hlavně proto bude Pavel Podsklan od nového roku řádným
zaměstnancem obce.
 Pokud máte nápady, co v obci vylepšit, nenechávejte si je pro sebe a podělte se o ně pokud nechcete osobně, stačí na lístku vhozeném do obecní schránky. Budeme rádi
za každý smysluplný podnět.

Dagmar Mikešová - Jak jsme si užili předvánoční čas v MŠ
Na úplném začátku prosince jsme s dětmi zazpívali a přednesli koledy a básničky
u rozsvícení vánočního stromu v obci. Ve školce jsme vyráběli čerty, Mikuláše, andílky,
dárečky a vánoční přáníčka pro rodiče. Všichni jsme si moc užili pečení a zdobení
perníčků, také jsme ustrojili vánoční stromeček, aby Ježíšek neměl moc práce.
Jsou to všechno činnosti, při kterých děti uplatní šikovnost a kreativitu.
Kromě tvůrčí práce máme i různé programy – „černý čertovský den“, kdy jsme se
proměnili v čertíky a čertice. Vyrobili jsme čerty, zatancovali čertovské tanečky a paní
kuchařka nám uvařila pravou čertovskou polévku.
Také k nám do školky přišli na návštěvu Mikuláš a čert, kteří přinesli nadílku pro
hodné děti, a ty jim na oplátku zazpívaly nebo zarecitovaly o zimě a Vánocích.
Dále se nám moc líbila pohádka divadélka Malvína „ Jak se budí skřítkové“, kde se děti
vtipnou formou seznámily s vánočními tradicemi.
Největší přípravy byly na vánoční besídku pro rodiče a nejen pro ně. Tradičně k nám
chodí i sourozenci dětí, babičky a dědečkové. Vůně vánočního čaje vždy provoní celou
školku. A my poctivě trénovali, takže se vše povedlo a děti byly odměněny potleskem.
Ježíšek chodí ve školce dříve než 24. prosince, dárky už nám letos přinesl.
Krásné Vánoce všem přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy Kámen.
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Zlata Vobinušková - Hradní sezóna 2018… a co dál?
S blížícím se začátkem nového roku bilancujeme a hodnotíme rok končící, i já
se zamýšlím nad tím, jaká byla uplynulá sezóna na našem krásném hradě.
Na hrad našlo cestu o 297 osob více než loni - celkem 18 923 návštěvníků, což je
vzhledem k tropickému počasí, které panovalo od samého jara, skvělý výsledek. Bez mála
30 kulturních akcí (mnoho z nich mělo premiéru) přilákalo 5689 osob (neuvěřitelných
30% z celkové návštěvnosti). Kulturní program zahrnoval již léty osvědčené akce
v pozměněném kabátě jako Víkend otevřených zahrad, večerní hrané prohlídky,
Hrad Kámen napříč staletími nebo Kámenské hradohraní.
Otevírali jsme o Velikonocích na Velký pátek 30. března a po celé čtyři dny jsme
připravili bohatý program - velmi oblíbené zdobení perníčků, velikonoční kvíz a speciální
velikonoční prohlídky. Odměnou nám bylo 781 příchozích návštěvníků!
Další novou zkušeností pro nás bylo vytvoření čarodějnických prohlídek.
O posledním dubnovém víkendu jsme se tak coby čarodějnice vžily do nových rolí
a s návštěvníky jsme si prohlídky se speciálními úkoly a odměnami velmi užily , což
zachytila i Česká televize. Na šest čarodějnických prohlídek zavítalo 170 příchozích.
Letos jsme se hodně věnovali dětem. Právě pro ně jsme začátkem června k oslavě
Dne dětí v hradním parku uspořádali akci Hrad dětem! se soutěžemi, skákacím hradem
a odměnami. Na akci se dostavilo 160 návštěvníků včetně dětí z Kámena i okolních vsí.
Nezapomínali jsme však ani na motorkáře a kromě nových exponátů mohli vidět
a hlavně vyslechnout si poutavé vyprávění cestovatele a novináře Pavla Suchého o své
dobrodružné cestě kolem světa na staré Jawě 350/634. V příštím roce nás, doufejme,
zase poctí návštěvou a povypráví o cestě po Austrálii.
Dva víkendy byly věnovány prohlídkám kaple Panny Marie Bolestné. Celkem
80 návštěvníků si vyslechlo zasvěcený výklad pana ředitele muzea Mgr. Ondřeje Hájka.
Kraj Vysočina připravuje opravu hradu s odhadovanými náklady asi 29 milionů Kč,
snahou je získat na modernizaci expozic dotace. Záměr schválila krajská rada, bude se
připravovat projektová dokumentace, práce by mohly začít v roce 2020. Stavební úpravy,
výměna elektrických rozvodů a posílení zabezpečovacích systémů mají rozpočet
přes 17 milionů Kč. Dalších přes 11 milionů Kč činí rozpočet na zřízení nových expozic.
První se bude věnovat stavebně-historickému vývoji hradu, druhá historii jednostopých
vozidel. Nové budou také výstavní prostory. Příští rok by měly být hotové projekty a další
rok a půl by se stavělo. Upravené muzeum by mohlo znovu přivítat veřejnost v hlavní
sezoně roku 2021. Tolik nástin základních fakt. Jaká bude nakonec realita a zda se zásadní
změna expozic setká s kladným přijetím návštěvníků, ukáže až odvedená práce a čas.
Od 1. října jsem byla oficiálně jmenovaná vedoucí, tedy kastelánkou hradu.
S tímto označením se stále sžívám a doufám, že se ze mě nestane nenáviděná šéfová.
Mohu směle říci, že hradní sezóna se nám opět letos vydařila. Děkuji tímto všem
průvodkyním - Elišce, Aničce, Monče, Zdenče, Janče, třem Verčám , Ivetce, Gabče
a Léně, dále průvodcům Pájovi, Martinovi a Jeníkovi a pokladní Jarušce za bezvadně
odvedenou a nezřídka obětavou práci. O tom ostatně svědčí časté kladné a nadšené ohlasy
návštěvníků, kterými nám dávají najevo, že naše práce má smysl a určitě i budoucnost!
Osobní kontakt s průvodcem je totiž nenahraditelná přidaná hodnota. Jsem velmi vděčná
za jejich podporu, za to, že jsou mými přáteli a za to, že s nimi mohu prožívat spoustu
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společných radostných a dojemných momentů. Velký dík také patří Evče, Dáše a Honzovi
za výborné technické zajištění a údržbu hradu, a všem externím aktérům při akcích.
Milí čtenáři, za celý tým hradu Kámen vám přeji radostné a pohodové Vánoce,
v novém roce hodně štěstí, lásky a úspěchů a ať se na hradě opět ve zdraví setkáme!
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 39
Dneska musím své případné čtenáře informovat o tom, že jsem na Kámensku objevil
živočicha, o jehož zdejší existenci jsem neměl ani ponětí. Tento živočich se mi připomněl
sám. Tím, že mi v předchozím občasníku přehodil popisky pod obrázky listů javorů.
On prý takové věci občas dělá, jedná se totiž o tiskařského šotka. Proto bych se za něj
chtěl těm, kteří moje články čtou, omluvit a poprosit, aby si javor klen a mléč
zapamatovali obráceně, než jak je to pod obrázky k článku uvedeno.
Zmínka o prohazování míst mi připomněla tvora, kterého už tu bohužel nepotkáme
a můj dávný zážitek s ním. Teď už nemluvím o žádném šotkovi, ale o divokém králíkovi.
Když jsem před čtyřiceti lety přišel do Nového Dvora, bylo tu ještě divokých králíků
hodně. Obývali starou pískovnu nad cestou u osady i blízký les Buzizny. A právě tam
jsem měl jednou v zimě možnost pozorovat jejich kouzelné „škatule hýbejte se!“ Myslím,
že je to docela vhodný vánoční námět.
Pracoval jsem v té době na směny a z odpolední se vracel po půlnoci. Když byla
měsíčná noc, rád jsem si pak ještě připnul lyže a s brokovnicí na rameni se toulal
po polích a lesích. Taková zimní noc, prozářená měsícem kolem úplňku, je k tomu
nádhernou kulisou. Sníh tlumí zvuky a člověku připadá, že je na chvíli jediným osamělým
pánem toho tichého černobílého světa. To ovšem není pravda, venku se pohybuje spousta
tvorů, kteří dávají přednost právě noci.
Přijel jsem tenkrát pod vysokou mez k mysliveckému
políčku, na kterém zůstala od podzimu krmná kapusta.
Tam právě hospodařilo asi deset nebo patnáct králíků.
Každý se spořádaně krčil u jednoho košťálu a živil se.
O mně nevěděli. Klidně ohryzávali kapustu. Jenomže
náhle jeden z nich vyskočil, jako by byl na péro
a v okamžiku zavládl na políčku naprostý chaos. Králíci
hopsali sem a tam a míhali se jako splašené stíny. Celé to
trvalo snad minutu a najednou byl opět klid. Každé zvíře
se přikrčilo k nejbližší kapustě a vzápětí se už zase klidně
věnovalo jídlu. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale za chvíli
zase jeden vyletěl a celá scéna se opakovala. Drobné šedé
stíny opět v nepřehledném zmatku kmitaly mezi kapustou,
vzájemně se přeskakovaly a s dupotem udusávaly sníh.
A potom na nějaký neviditelný signál vše se zas rázem uklidnilo a králíci
se spokojeně krmili.
Ještě jednou či dvakrát mi zopakovali celé vystoupení, než jsem se nějak neopatrně
pohnul a prozradil se. Následovalo dvojí varovné dupnutí a celá králičí kavalkáda zmizela
v lese. Nutno říct, že v naprostém pořádku a beze zmatků. Proč předtím několikrát
vyváděli jako blázni, nemám dodnes tušení. Snad se tím skutečně jen bavili.
Dnes už bohužel takové divadlo nikde na Kámensku neuvidíme. V osmdesátých
létech postihla divoké králíky tularemie a celý ten veselý nárůdek úplně zlikvidovala.
Zimním lesům tak dnes chybí další komponent. Komponent, jemuž nelze upřít
smysl pro humor.
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