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Kámenský občasník č. 46
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Už stříhám metr. Nevím, jestli dnešní mladí ještě tuší, jak to bylo,
když vojáci před koncem vojny každý den ustřihli 1 cm
z krejčovského metru a tak se přiblížili k civilu. Já končím se
starostováním a s důvěrou vzhlížím k volbám. Nepochybuji o tom,
že občané vyberou z 15 kandidátů dobré zastupitelstvo a to si zase
zvolí dobrého starostu. Naše vesnice bude (také díky obchvatu)
přitažlivým místem nejen pro turisty, ale i pro nás, obyčejné
občany. Věřím, že do nového zastupitelstva se přenesou vztahy
vzájemné tolerance a respektu a také chuť do práce ke zvelebení
obce.
1

[Zadejte text.]

Výběr ze zápisu ze 46. zasedání zastupitelstva obce dne 16. 8. 2018
Přítomno 7 členů ZO, hosté Miloslav Daněk, Jan Tomášek, Irena Cihlářová, Josef Roubík
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková, Ověřovatelé: Jan Král, Hana Markvartová
Ad 3. Kontrola závěrů 45. ZZO:
- Instalace a provoz sítě firmou inet4 s.r.o., schváleno, smlouva uzavřena.
- GDPR - zástupce Mikroregionu Stražiště pro řešení této problematiky byl určen.
- Vydatnost nového vrtu pitné vody, který přes dotaci vybudoval Svazek obcí PSV
je dostačující, avšak vlivem velkého sucha se snižuje vydatnost prameniště.
Z tohoto důvodu je důležité s vodou neplýtvat a šetřit. Bude zapotřebí pročistit
další část jímání v prameništi u Vintířova.
- Úklid, pletí záhonů a další drobné práce budou řešeny i nadále formou dohod
o provedené práci, nikoliv na částečný úvazek.
- V sobotu 14. 7. 2018 proběhl první ročník tenisového turnaje na
zrekonstruovaném antukovém kurtu. Účast byla pěkná a hráči se dobře bavili.
- Laserová show na Den obce je zajištěna.
Ad 4. Zastupitelka Zlata Vobinušková připravila rozpočtové změny, které zpracovala
účetní obce Irena Cihlářová.
Ad 5. Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 5. a 6. října 2018. Anketa byla
vyhodnocena, občané byli osloveni a do zastupitelstva obce Kámen kandiduje 15 občanů
na dvou kandidátkách jako sdružení nezávislých kandidátů. K volbám se v pátek 14. září
2018 od 18:30 hodin v Tosce uskuteční veřejná schůze, kde se kandidáti představí.
Ad 6. Přípravy na tradiční akci Den obce Kámen vrcholí. Program, na kterém se bude
podílet i motorkářský klub Rebelové Česko, je připraven. Občerstvení je taktéž zajištěno.
Ad 7. S nájemcem autobazaru byla ukončena nájemní smlouva. Nájemce ponechá
pozemek v současném stavu včetně oplocení, obec využije vybavení pro svou potřebu, za
ponechané vybavení uhradí nájemci 20.000,- Kč.
Ad 8. Starosta obce navrhl snížení ceny za odběr elektřiny pro elektromobily ze 7,- Kč na
5,- Kč za 1kWh. ZO schválilo snížení ceny hlasy 5 zastupitelů, 2 byli proti.
Ad 9. ZO po vyvěšení záměru před schválením schválilo prodej pozemku p. č. 522/2
a částí pozemků p. č. 521 a 535 vesměs v k.ú. Nízká Lhota dle geodetického zaměření,
které na své náklady pořídí žadatel.
Ad 10. Starosta obce navrhl a ZO schválilo zadání územní studie na nové stavební parcely
autorizované architektce Ing. Lence Cârové.
Ad 11. V rámci POVV 2018 se uskuteční oprava asfaltové komunikace na návsi v Nízké
Lhotě. Smlouva o dílo se zhotovitelem SWIETELSKY stavební, s.r.o. byla uzavřena.
Ad 12. Agendu k dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště vyřizovala pro obec Kámen
organizace Via rustica, z.s. Výstavba víceúčelového hřiště však nebude realizována
v rámci aktuální výzvy a obec Kámen bude žádat v příští dotační výzvě.
ZO informace k přípravě výstavby víceúčelového hřiště vzalo na vědomí.
Ad 13. Starosta obce informoval o průběhu dvou dalších kontrolních dnů ke stavbě
obchvatu obce Kámen. Konstatoval, že práce probíhají víceméně podle harmonogramu.
Turistická stezka z Pacova do Kámena je vedena v nové prozatímní trase, bylo provedeno
náhradní turistické značení. Pan Miloslav Daněk doplnil, že se změnil stavbyvedoucí
a některé práce se pozdržely.
Ad 14. Převod pozemků v okolí kaple do majetku Kraje Vysočina nadále probíhá.
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Ad 15. Různé
a) Žádost o koupi části pozemku
Starosta obce obdržel žádost na koupi části pozemku č. 910/2 v k.ú. Kámen
u Pacova, ZO uložilo starostovi vyhlásit záměr před schválením a vyvěsit jej na
úřední desce.
b) Kůrovec v obecních lesích
Starosta obce informoval o dopisech odborného lesního hospodáře Ing. Luďka
Křepelky o napadení dřevní hmoty lýkožroutem smrkovým v obecních lesích
s upozorněním na okamžité zpracování a odvozu těchto stromů. Kácení na
postižených plochách již probíhá.
c) Oznámení o pokácení smrku pichlavého
Dne 26. 7. 2018 bylo provedeno neodkladné skácení smrku pichlavého v areálu
parku hradu Kámen z důvodu jeho napadení lýkožroutem smrkovým.
d) Vítání občánků
Vítání nových občánků se uskuteční v neděli 9. 9. 2018 od 14:00 hodin na hradě
Kámen. Vítat budeme 9 dětí.
Ad 16. Po projednání všech bodů 46. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.

Před volbami
Volby jsou přede dveřmi. Oslovili jsme vítěze ankety a ti, kteří projevili zájem, byli
zařazeni na dvě kandidátní listiny. Za výhodu považuji to, že nikdo z kandidátů nebyl
dosazen politickou stranou. Ne že bych proti stranám něco měl, ale na vesnici je to tak
jednodušší. Noví zastupitelé se mohou hádat o vysoké politice v hospodě, zatímco tady
bude důležité, kudy povedou hranice pozemků, která firma opraví chodník nebo střechu
obecního domu, jak podpořit výstavbu nových domů, jak spolupracovat s VOD
a s hradem, a také jakou dlouhodobou strategii obce podporovat.
Vážení občané, přijďte k volbám a zakroužkujte 7 kandidátů, kteří budou podle vašeho
názoru nejlépe plnit úkoly v novém zastupitelstvu. Jejich jména si můžete rozmyslet
předem, ale osobně se vám představí na veřejné schůzi, která bude v pátek 14.září
v 18.30 h v Tosce.

Kandidátní listina 1

Kandidátní listina 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Hana Dlouhá
Josef Dvořák
Ing. Zlata Vobinušková
Jan Král
Ing. Jan Mareš
Pavel Cihlář
Jana Svobodová
Mgr. Zdeněk Pixa
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Jana Šustrová
Pavel Podsklan
Hana Markvartová
Mgr. Lenka Jirků
Karel Kofroň
Zdeněk Svoboda
Zdeňka Vobinušková
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Poznámka redakce k následujícímu článku
Úvaha Jana Tomáška o přímé volbě starosty není v této chvíli aktuální, a také se spíše
týká poměrů ve městě a ne na menší obci, která nemá ani tajemníka ani radu a všechny
jejich úkoly leží na bedrech starosty. Nicméně může se stát, že někdy v blízké budoucnosti
budete o této možnosti rozhodovat v referendu, takže neuškodí o problému popřemýšlet už
nyní a případně si udělat jistý názor. Mimochodem, pokud jde o mne, já tady jasný názor
nemám.
-fh-

Jan Tomášek - Přímá a nepřímá volba starosty, jejich výhody a nevýhody
S blížícími se volbami je ve veřejnosti stále více diskutováno téma „přímé demokracie“.
Některé politické strany, spíše levicového zaměření, ve svých programech inzerují
požadavek zavedení přímé demokracie do našeho politického systému. A není se tomu co
divit. Po skandálech, které proběhly na české politické scéně, se tento požadavek zdá být
legitimním.
Již mezi světovými válkami napsal jeden z největších českých žurnalistů Ferdinand
Peroutka tento postřeh: „Volby byly všemi stranami vedeny naprosto politicky, ačkoliv
podle teorie nemá být v obecních volbách hlavním politický motiv, nýbrž snaha
o odbornou a poctivou místní správu“. 1
Volby do obecních a městských zastupitelstev byly a jsou přece jen o něčem jiném, než
volby do poslanecké sněmovny nebo do senátu. Obecní samospráva totiž musí řešit
problémy života obce a jejích obyvatel tak říkajíc „v první linii“. Musí svá rozhodnutí
uskutečňovat v rámci zákonů a předpisů, které jsou výsledkem politické diskuse poslanců
a senátorů v Parlamentu ČR.
Po pravdě řečeno, princip přímé demokracie či rozhodování prostřednictvím místních
nebo i celostátních referend, nemá v historii politického systému naší země tradici.
V předválečném Československu, na nějž navazuje i současná Česká republika, se
prosadil princip demokracie zastupitelské. Zvolení poslanci, senátoři či zastupitelé
o vrcholných funkcích a orgánech parlamentu nebo místní samosprávy rozhodují
hlasováním, bez další účasti voličů. Tak jsou voleni předsedové poslanecké sněmovny,
senátu, parlamentních výborů, tak jsou voleni i starostové a členové rad obecních
a městských samospráv. Tento systém je v současnosti součástí ústavního pořádku naší
republiky. Jeho případná změna by musela být odsouhlasena potřebnou většinou poslanců
a senátorů, a to ne bez složité a vyhraněné diskuse.
Je pravdou, že současné znění zákona o obcích připouští vypisování místních referend
k některým problémům v obcích, ale tím jsou v podstatě možnosti přímé demokracie
u nás vyčerpány.
Otázka případné přímé volby starosty obce nebo města je záležitostí změny zákona
o volbách do obecních a městských zastupitelstev. Jaké je vlastně postavení starosty
v systému jeho nepřímé volby členy obecního (městského) zastupitelstva?
Starosta zastupuje obec navenek, je jejím hlavním reprezentantem, má právo nosit
závěsný odznak, oddávat snoubence, podepisovat dokumenty, které jsou výsledkem
jednání a schválení obecního zastupitelstva, v případě, že obec má obecní (městskou)
1

Ferdinand Peroutka, Budování státu, II. díl, Praha, LN 1991, s. 657
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policii, je i jejím hlavním velitelem. O důležitých záležitostech, jakými jsou například
prodej a nabývání obecního majetku, zadávání veřejných zakázek nebo důležité nájemní
smlouvy, nemůže rozhodovat sám, ale pouze se souhlasem (schválením) obecního
(městského) zastupitelstva.
Zde jsou jeho rozhodovací možnosti skutečně omezeny
a starosta sám disponuje pouze jedním hlasem mezi všemi zastupiteli. Jak ho dokáže
využít při prosazování a obhajování určitého projektu závisí jen a jen na jeho
zkušenostech, znalostech zákonů a schopnostech transparentního jednání a pohotového
vyjadřování. Starosta v tomto případě musí být dobrým psychologem, diplomatem
a politikem. Předpokládá to nejen znalost zákonů (i obecních vyhlášek, které vydává
obecní zastupitelstvo), ale všeobecný rozhled ve věcech politických, hospodářských,
koneckonců i základní znalost dějin obce, jejímž je představitelem.
Přestože by rozhodování o věcech obecních nemělo být politizováno do takové míry, jak
tomu je mezi vrcholnými politiky, poslanci a senátory, vyhnout se politickým střetům
v komunálních záležitostech je prakticky nemožné. Starosta je mnohdy vystaven velkým
politickým tlakům, jsou případy, kdy je zavázán jednat v intencích své politické strany,
i když to nemusí být úplně v souladu s jeho vědomím a svědomím. Je také mnohem blíže
občanům, jejich problémům, musí mnohdy řešit jejich problémy a stížnosti, naslouchat
jejich názorům, přijímat i oprávněnou kritiku a vyvozovat z ní potřebné závěry. Je osobou,
která stojí pod drobnohledem obce, nejenom ve své činnosti na radnici, ale i ve svém
soukromí a rodinném životě. Měl by být přirozenou autoritou, kterou může však svým
jednáním také nenávratně ztratit.
Dá se říci, že funkce starosty je v poměru k obrovské zodpovědnosti vybavena poměrně
malým počtem jasně definovaných pravomocí. A co víc, jeho jednání a rozhodování,
vlastně i jeho postavení, je podmíněno politickým souhlasem nejenom opozice, ale
i příslušníků vlastní strany nebo koalice. Naproti tomu poslanci parlamentu nebo senátoři
rozhodují zaštítěni kolektivem svého poslaneckého nebo senátorského klubu, prosadí buď
dobrý nebo špatný zákon, nejsou vystaveni takovému tlaku veřejnosti, jsou vybaveni
značnou imunitou (bohužel nejen ve věcech své politické činnosti). Starosta se nesmí
svým rozhodnutím nebo aktem dostat do střetu s veřejným zájmem, aby nenesl za své
jednání odpovědnost trestní.
Co by znamenala pro postavení starosty v obci i v zastupitelstvu jeho přímá volba všemi
voliči? Především by bylo nutno upravit metodiku samotné volby starosty v zákonu
o volbách do obecních a městských zastupitelstev. Na kandidátních listinách by figurovala
jména osob, které by tak jako tak byly navrhovány politickými stranami nebo uskupeními
v dané obci. Již tento samotný fakt by znamenal opětné zpolitizování výběru kandidáta
v rámci volební strany. Bylo by zajímavé se v této otázce podívat k našim sousedům na
Slovensku, kde probíhá (pokud se nemýlím) přímá volba starostů a primátorů měst již
prakticky od rozdělení společného státu. Věřím však, že by takovýto systém byl přijat
voliči i v naší zemi.
Rozhodnou předností takovéhoto systému by bylo upevnění autority starosty v rámci
obce, ale i v samotném zastupitelstvu. Pokud by si tuto autoritu nepokazil nějakým
svévolným nebo nezákonným jednáním. Občané i v demokratickém systému potřebují
přirozené autority, na které se mohou obracet, kterým důvěřují a od kterých vyžadují
čestné a nezištné jednání. Starosta volený přímou volbou by měl rozhodně pevnější
postavení v obecním zastupitelstvu, neměl by být vystaven tlaku hrozby, že může být
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kdykoli zastupiteli odvolán z důvodů nějakých politických pletich nebo osobních averzí.
Způsob jeho odvolání by však bylo nutno upravit v zákonu pro případ, že by se dopustil
závažného trestného činu.
Přímá volba starosty by rozhodně znamenala větší podporu jeho postavení, ale také
mnohem větší zodpovědnost vůči všem voličům. Ještě jeden argument hovoří ve prospěch
posílení postavení starosty. Starosta totiž není jen představitel obecní či městské
samosprávy, ale zodpovídá i za správný výkon státní správy. Na tomto poli není možná
diskuse, protože státní správa musí být vedena odborně, v duchu a liteře zákonů, předpisů
a vyhlášek vydaných jak legislativou, tak i exekutivou (jednotlivými rezortními
ministerstvy). Proto v čele městského úřadu stojí jeho tajemník (dle zákona o obcích
jmenovaný městským zastupitelstvem nebo městskou radou), který jako profesionální
úředník zodpovídá za správný chod úřadu a činnost jeho pracovníků, avšak zároveň je
nápomocný starostovi, jenž se nemusí vždy (alespoň v počátečním období výkonu své
funkce) úplně orientovat ve složitém systému všech zákonů a předpisů. Vzájemná důvěra
mezi starostou a tajemníkem městského úřadu je nezbytná pro nerušený chod výkonu
státní správy a je důležitá také pro přípravu usnesení do rady či zastupitelstva města, aby
byla v souladu se zákony.
Když tedy zhodnotíme přednosti přímé volby starosty v obecních volbách jak pro voliče,
tak pro samotného kandidáta na funkci starosty, zdá se nám, že převažují nad
nevýhodami.
Podívejme se také na výhodnost či nevýhodnost nepřímé volby starosty obecním
(městským) zastupitelstvem. Je nepochybné, že se jedná již o zaběhnutý a zkušenostmi
prověřený systém, na který si všichni zvykli. Každá změna přináší doposud nepoznané
problémy a vyžaduje promyšlená a dobře připravená řešení.
Nejzávažnějším argumentem pro podporu nepřímé volby starosty je větší možnost
kontroly výkonu jeho funkce obecním zastupitelstvem. Pokud by totiž úprava zákona
o volbách do obecních (městských) zastupitelstev rozšířila pravomoci přímo voleného
starosty, musela by také stanovit míru odpovědnosti starosty vůči zastupitelům, aby
nedošlo k růstu nedůvěry mezi oběma stranami.
Otázky změny volebního zákona a zákona o obcích, zavedení či nezavedení přímé volby
starosty, se stávají nejen otázkami politickými, ale, lze-li to říci, i filozofickými. Jejich
důležitost je definována zájmem veřejnosti, zájmy voličů, kteří chtějí vybrat za své
zástupce lidi, ke kterým mají důvěru, o kterých se domnívají, že mají nejlepší předpoklady
pro výkon takto obtížné funkce. Chceme-li dosáhnout opravdové demokratické
společnosti, kde vládne nejenom úcta k zákonům, ale také úcta občanů k občanům, voličů
k jejich zástupcům, zodpovědný přístup politiků k „polis“, pak bychom ji měli stavět na
nezadatelném právu občana mít co největší možný vliv na věci veřejné, aby se politika,
chcete-li správa věcí veřejných, nestala jen prostředkem nabytí moci ctižádostivých
partajníků, kteří vytvářejí prostředí náchylné k lobismu, korupci a konec konců
společenskému odcizení.

Jaroslava Přibylová - Milí čtenáři
9.září přivítáme do naší obce opět nové občánky. Delší dobu jsme nikoho
nevítali, a proto letos přivítáme 9 občánků. Mariana Makočová, Lukáš Získal, Matyáš
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Daněk, Václava Šustrová, Eliška Jílková, Vít Zelený, Vladěna Pixová, Jakub Přibyl
a Antonín Kunst. Slavnostní vítání proběhne na hradě Kámen a na všechny se už moc
těšíme.
Ještě než přivítáme nové občánky, tak týden předtím 1.září 2018 se uvidíme na
hradě Kámen, kde si společně užijeme tradiční Den Obce Kámen. Občerstvení i program
pro děti a dospělé bude zajištěn po celé odpoledne (od 15 h) do pozdních večerních
hodin.
Na konci léta se to kulturou jen hýří. Mimo tyto dvě plánované akce jsme byli
i na divadelním představení v Týně nad Vltavou. Tentokráte jsme se bavili u hry
„Zkrocení zlé ženy“ ztvárněné ochotníky DS Vltavan. Každé představení, na kterém jsme
dosud byli, bylo svým způsobem originální a „Zkrocení zlé ženy“ sklidilo svůj úspěch.
Jelikož se blíží volební období a já jsem se rozhodla nekandidovat, tak je to ode
mne vše. Děkuji za vaši podporu v celém mém 24 letém období, Věřím, že můj
následovník bude pokračovat v další dobré práci pro naši obec.
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Aktuality
 O vodě jsme psali hodně optimisticky, ale teď po dlouhém období sucha už ani
v Kámeně není tak veselo, jak se zdálo. Raději pitnou vodou neplýtvejte ani do
budoucna.
 To co potkalo smrkové lesy, je tragédie. Lýkožrout smrkový, tedy kůrovec, je všude
a z jeho invaze se budeme dlouho vzpamatovávat. Ale nemohu komentovat něco,
s čím si nevědí rady ani odborníci.
 Restaurace má novou nájemkyni. Paní Věra Koucká se ujala těžkého úkolu a v době
turistické sezóny hospoda funguje. Doufáme, že bude sloužit i „kameňákům“, až
turisté odejdou.
 Funguje i Toska. Pronajali si ji motorkáři Rebelové Česko, řadu věcí opravili nebo
upravili, pravidelně obsluhují v pátek, po domluvě i jindy. Novinkou je kulečníkový
stůl, chystají večerní promítání filmu, budou se podílet na Dni obce.
 Rebelové budou promítat Vejdělkův film Tátova Volha v pátek 31. 8. ve 20.30 h,
možná po uzávěrce občasníku.
 Na zrekonstruovaném antukovém kurtu se uskutečnil první ročník tenisového turnaje.
Účast byla pěkná a hráči se dobře bavili.
 Kaple se připravuje na rozsáhlou opravu. Proběhl archeologický a antropologický
průzkum na hrobce, připravuje se generální restaurace, na opravu čekají krovy,
střecha, interiéry, všechny oltáře i varhany. Práce za 21 miliónů Kč budou trvat kolem
čtyř let.
 Čas měří v Kámeně nejen atomové hodiny vysílající přesný čas přes rádio, ale také
opravené sluneční hodiny na obecním úřadě. A čí je to zásluha? – Koho jiného než
dvojice Škrleta-Podsklan? Škoda jen, že nejdou, když nesvítí Slunce.
 6.ročník Dne obce Kámen je připraven, nenechte si ho ujít! Program najdete na zadní
straně zpravodaje.
 Předvolební veřejná schůze, na které se představí všichni kandidáti, se bude konat
v pátek 14. září v 18.30 h, a to opět v Tosce.
 Autobazar se přestěhoval do Jarošova nad Nežárkou. Obec odkoupila celé vybavení
i s oplocením pro své potřeby.
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 37
Dnes tu chci zmínit tvora, kterého se nám podařilo v naší přírodě téměř vyhubit
zcela záměrně. Mám na mysli zmiji obecnou.
Chudák zmije se lidské přízni opravdu netěší. Je to totiž náš jediný jedovatý had a „pán
tvorstva“ se cítí uražen, kdykoli v přírodě narazí na někoho, kdo by jej snad mohl nějak
ohrozit. Až do roku 1992 byl tomuto postoji poplatný i zákon a chudáka zmiji nechránil.
Výsledkem byly desítky či stovky zbytečně ubitých zvířat ročně. Nejen zmijí, ale
i neškodných užovek a dokonce slepýšů, kteří hady vůbec nejsou. A tupí zabíječi se ještě
cítili jako hrdinové.
Dnes je zmije na Červeném seznamu a patří mezi zvláště chráněné živočichy.
Právem. Kola aut, chemizace a již popsaná lidská
hloupost, její stavy silně zredukovaly. Přitom
nebezpečnost zmije se silně přehání. Ta má
samozřejmě dost rozumu, aby se člověku klidila
z cesty a i tehdy, když opravdu uštkne, zdravý
dospělý člověk to snadno přežije. Zmijí jed je totiž
určen k zabíjení drobných hlodavců, nikoliv lidí.
Při kousnutí je ho proto uvolňována jen malá
dávka. Nebezpečí tak hrozí hlavně dětem,
kardiakům nebo lidem s alergií na hadí jed. I u nich
je ovšem daleko větší pravděpodobnost, že je něco na silnici zajede, než že je na
procházce uštkne zmije.
Mnoho problémů vzniká z mylné představy, že zmije uteče před rámusem. Hadi
jsou ve skutečnosti hluší jako polena. Zato velmi citlivě vnímají otřesy půdy. Můžete
proto řvát sebevíc, zmijí to nehne, urychleně ovšem zmizí, pokud zadupete. Při lovu hadi
sledují kořist chemosenzoricky. Jazykem sbírají pachové stopy, které vyhodnocují pomocí
Jacobsnova orgánu, umístěného na patře. Dalo by se tedy říci, že „slyší břichem a větří
jazykem“. Proto rychle kmitající jazýček nutně patří k obecné představě hada.
V létech, kdy je málo myší, zmije se za nimi vydává i do blízkosti lidských
obydlí. Tak nejčastěji dochází k oboustranně nevítaným setkáním s člověkem. Jindy se
raději zdržuje v hromadách kamení někde na mezi nebo u lesa. Tam ji můžete spatřit, jak
se stočená vyhřívá na slunci. Jako všichni plazi musí totiž získávat tepelnou energii
z okolního prostředí.
Řeči o přemnožení zmijí, které občas zazní i ve sdělovacích prostředcích,
pramení pouze z neznalosti. Ve skutečnosti se jejich počty stále pohybují na úplně spodní
hranici nutné pro přežití druhu. Pokud se tedy někde potkáte se zmijí, můžete hovořit
o velkém štěstí. Pokud s někým, kdo se bude vychloubat jejím zabitím, pamatujte si, že to
rozhodně není neohrožený hrdina, ale jen docela obyčejný gauner.
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