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Kámenský občasník č. 38
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
O čem bude úvodní slovo dnes? Elektromotorika nezajímá až tolik
lidí a bude o ní řeč zvlášť. O velikonocích a vítání jara píší jiní.
Kaple se brzy bude řešit a čas na ni ještě přijde. O obchvatu už
mnoho slov padlo a ještě padat bude. O zeleň pečujeme stále
a sebechvály už bylo dost. Den obce nebude letos tak slavný jako
loni. – Tak co nám ještě zbývá? Koukám z okna a největší
překvapení už vidím: Sněhová vánice na konci dubna!
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Jan Tomášek - Velikonoce
Za minulého režimu byl zdůrazňován jejich pohanský obsah, svým způsobem se dochoval
v lidových velikonočních obyčejích. Tak jsou v současnosti Velikonoce chápány u většiny
obyvatel naší země. Nakonec, proč ne, jejich veselý a jarní náladou prostoupený obsah je
nám blízký a máme ho rádi. Ale Velikonoce, bez jejich duchovní náplně, by nám vlastně
připomínaly jen to, že po zimě přijde jaro. Křesťanské Velikonoce nám však dávají radost
a naději. Člověku je Ježíšem Kristem, jeho učením (které se nám zachovalo v evangeliích
Nového zákona), jeho utrpením, smrtí na kříži a vzkříšením, nabízen život věčný. Slibuje
těm, kteří Kristu uvěřili, že i když zemřou, jejich duše dostane nové tělo v dimenzi, kterou
si neumíme představit, ale o jejíž existenci jsou stále lidmi podávána svědectví, a to
nejenom světci.
Křesťanská tradice velikonoc má předchůdce v židovském svátku pesach, svátku jara či
nekvašených chlebů. Připomíná exodus židovského národa, jeho odchod z Egypta
a hledání zaslíbené země. U Židů byly tyto svátky spojovány s obětováním beránka.
Ježíš Kristus, poté, co byl židovskou veleradou v Jeruzalémě obžalován z rouhačství,
protože vyznal, že je Božím synem, a následně, na její nátlak, odsouzen římským
prokurátorem Pontiem Pilátem k potupné smrti ukřižováním, svou smrtí na kříži a po
třech dnech svým vzkříšením potvrdil své učení. Tato událost se stala právě v době oslav
židovských velikonoc, jejichž astronomický termín se do současnosti ustálil na neděli po
prvním jarním úplňku (po jarní rovnodennosti). Bůh se stal člověkem, se vším, včetně
bolesti a smrti, aby lidem dokázal svou lásku. Kristus se tak stal Beránkem Božím, který
na sebe vzal všechny viny a hříchy lidí, předchozích, současných i budoucích, a připravil
všem, kteří v Něho uvěřili, cestu do „nebeského království“.

Výběr ze zápisu z 30. zasedání zastupitelstva obce 9. 3. 2017
Přítomno všech 7 členů ZO, hosté: Josef Roubík, Iva Hodečková, Mgr. Hana Dlouhá
Ad 3Kontrola závěrů 29.ZZO
 ZO zamítlo projekt Pošta partner
 Zastupitelstvo bude projednávat převod kaple do vlastnictví kraje
 Jeden ze dvou pozemků p.Vylíta je prodán panu Potěšilovi
 Informace k obchvatu byly akceptovány
 Žádosti o finanční dar několika organizacím byly uhrazeny
 Zájezd do sklípku ve V.Bílovicích se uskuteční 4. 11. 2017
Ad 4. ZO schválilo prodej části obecního pozemku p.č. 23/3 po vyměření a uzavření kupní
smlouvy, které si kupující zajistí na vlastní náklady
Ad 5. Před parkovištěm budou umístěny dopravní značky omezující vjezd kamiónů
Ad 6. Starosta podal zprávu o jednání s Českou pojišťovnou a s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou. ZO rozhodlo ponechat v platnosti stávající pojistnou smlouvu s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou a rozšířit smlouvu o nově nabytý majetek.
Ad 7. Starosta informoval o podání žádosti o dotaci MZe v rámci programu Údržba
a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Zpracovatelkou žádosti je
Ing. Zíková z Mikroregionu Stražiště. Výše dotace je max. 70% uznatelných výdajů.
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Dokumentaci na opravu křížků připravil pan MgA. Jan Vodáček. Oprava se bude týkat tří
křížků v k. ú. Nízká Lhota.
Ad 8. Starosta zastupitele informoval o potřebě novelizovat obecně závaznou vyhlášku.
ZO zprávu vzalo na vědomí.
Ad 9. Starosta obce konstatoval, že kácení obecních stromů (topolů) u bramborárny bude
provedeno pravděpodobně do konce března panem Brychtou.
Ad 10. Zastupitel Pavel Podsklan podal zprávu o výběru obecního automobilu. Stávající
Pick-up bude nahrazen jetým Pick-upem značky Dacia Logan Van.
Usnesení: ZO schválilo nákup automobilu značky Dacia Logan Van.
Ad 11. Starosta podal zprávu o ohlášení stavby na pozemku p. č. 218/20 v k. ú. Kámen
u Pacova. Jedná se o lehkou ocelovou konstrukci (přístřešek na nářadí, dřevo, apod.)
výšky 3,1 m a rozlohy 40 m2. Vlastníci sousední nemovitosti (pozemek p. č. 186/7) jsou se
stavebním záměrem srozuměni.
Usnesení: ZO souhlasí s výstavbou lehké ocelové stavby na pozemku 218/20.
Ad 12. Místostarosta seznámil přítomné s průběhem příprav na zhotovení posilového
zdroje vody v Nízké Lhotě. Firma ALTEC International zpracovává odborný posudek.
Žádost o dotaci vypracovává Ing. Kašparová.
Ad 13. Starosta vyvolal diskusi o úpravě obecního prostranství za MŠ Kámen. Náletové
dřeviny a staré proschlé stromy budou vykáceny, plot odstraněn a na pozemku budou
vysázeny čtyři nové duby.
Ad 14. Různé
a) Pronájem parkoviště
Starosta přednesl potřebu opět zajistit funkci hlídaného parkoviště v turistické sezóně.
Žádný ze zastupitelů nepředložil nový návrh na řešení této služby, proto bude výběr
nájemce realizován jako v minulém roce, tedy obálkovou metodou.
ZO vyhlásilo výběrové řízení na pronájem parkoviště a uložilo starostovi vyvěsit na
úřední desce a webových stránkách obce záměr před schválením o pronájmu
parkoviště v obci.
b) Žádost obce Kámen o koupi pozemků
Starosta podal zprávu o záměru koupit pozemky p. č. 25 a p. č. 26 v k. ú. Nízká Lhota.
Vlastníkům pozemků bude písemná žádost zaslána s lhůtou 30 dnů na vyjádření..
c) Žádost HC VOD Kámen
Starosta informoval o žádosti HC VOD Kámen o poskytnutí finančního daru na
rozvoj mládežnického hokeje a volnočasové sportovní vyžití občanů obce.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 15.000,- Kč na rok 2017.
d) Žádost pěveckého sboru Slavík Pacov
Starosta podal zprávu o žádosti pěveckého sboru Slavík Pacov o finanční dar
s příslibem, že PS Slavík příležitostně v obci Kámen uskuteční vystoupení.
ZO schválilo finanční dar ve výši 2.000,- Kč na rok 2017.
e) Žádost o prodej stavebního pozemku
Starosta informoval o žádosti na prodej stavebního pozemku od obce. Místostarosta
konstatoval, že obec Kámen nemá pozemky pro stavbu rodinných domů k dispozici
a navrhl vyvolat jednání o výměně obecních pozemků, aby obec Kámen mohla
vytvořit nové stavební pozemky.
ZO zprávu vzalo na vědomí.
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f)

Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les
Starosta obce konstatoval, že žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les je
podána z bezpečnostního důvodu - stromy jsou přerostlé, povrchový kořenový systém
nezaručuje stabilitu kmenu a hrozí poškození sousedních nemovitostí. Jedná se o čtyři
jehličnany na obecním pozemku p. č. 350/2 v k. ú. Kámen u Pacova.
Starosta obce ve své působnosti vydal rozhodnutí o povolení ke kácení.

Výběr ze zápisu z 31. zasedání zastupitelstva obce 16. 2. 2017.
Přítomno 6 členů ZO, omluvena H. Markvartová, host J. Roubík
Ad 3. Kontrola závěrů 30. ZZO:
- Prodej části obecního pozemku p. č. 23/3 v k. ú. Kámen u Pacova byl schválen v ceně
30 Kč/m2. Prodej pozemku se uskuteční po zaměření pozemku a kupující zajistí návrh
smlouvy o smlouvě budoucí.
- Zákaz vjezdu na parkoviště pro automobily nad 3,5t je vyřešen, dodatkové tabulky
jsou instalovány.
- Nová pojistná smlouva s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. je připravená a bude
podepsána do konce dubna 2017.
- Žádost o dotaci na opravu křížků je podána.
- Potřeba novelizovat obecně závaznou vyhlášku stále trvá.
- Kácení obecních stromů (topolů) u bramborárny bylo provedeno.
- Nákup automobilu značky Dacia Logan Van bude uskutečněn v květnu t.r.
ZO schválilo výstavbu lehké ocelové stavby na pozemku p. č. 218/20
- Posilový zdroj vody v Nízké Lhotě - viz bod č. 9
- Úprava prostranství za MŠ Kámen - viz bod č. 8
- Pronájem parkoviště - viz bod č. 6
- Žádost obce Kámen o koupi pozemků p. č. 25 a p. č. 26 v k. ú. Nízká Lhota odkoupení je téměř dokončeno.
- Finanční dar pro HC VOD Kámen byl uhrazen.
- Finanční dar pro Pěvecký sbor Slavík Pacov byl uhrazen.
- Žádost o prodej stavebního pozemku vzalo ZO na vědomí. Řešením bude jednání
o výměně obecních pozemků, aby obec Kámen mohla vytvořit nové stavební pozemky.
- Žádosti o povolení kácení bylo vyhověno, jehličnany jsou pokáceny.
ZO kontrolu závěrů z 30. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Starosta seznámil ZO se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016 ze dne 6. dubna 2017. Při přezkoumání nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.
Ad 5. Na základě přezkoumání hospodaření mohl být sestaven návrh závěrečného účtu
obce za rok 2016. Je vyvěšen na úřední desce i na webových stránkách obce.
Ad 6. Starosta podal zprávu o výběrovém řízení na pronájem parkoviště na turistickou
sezónu 2017. Otevírání obálek a výběr nájemce se uskutečnilo v úterý 4. 4. 2017 v 18h.
Do soutěže se přihlásil jediný zájemce, a to Josef Dvořák, bytem 39413 Kámen 53.
Usnesení: ZO schválilo pronájem parkoviště panu Josefu Dvořákovi a ukládá starostovi
obce uzavřít s ním smlouvu o pronájmu parkoviště.
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Ad 7. Starosta obce zastupitele seznámil se žádostí p. Petra Kunsta o povolení připojení
domovní čistírny na veřejnou kanalizaci. ZO schválilo připojení domovní čistírny na
kanalizační řád obce.
Ad 8. Starosta informoval o jednání s Ing. Paclovou ohledně úpravy obecních prostranství
v Kámeně pod kaplí a pod hradem a na návsi v Nízké Lhotě. Pod kaplí a v Nízké Lhotě
proběhlo frézování pařezů a srovnání terénu. Na všech plochách bude následovat vysetí
trávníků a výsadba keřů a stromů po odborné domluvě s Ing. Paclovou.
Ad 9. Místostarosta obce podal zprávu o průběhu příprav na zhotovení posilového zdroje
vody v Nízké Lhotě. Firma ALTEC International, s. r. o. zpracovala odborný posudek.
Žádost o dotaci zpracovala Ing. Kašparová.
ZO zprávu o přípravách posilového zdroje vody v Nízké Lhotě vzalo na vědomí.
Ad 10. Žádost organizace Fokus Vysočina o poskytnutí finančního daru.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 3.000,- Kč na rok 2017.
Ad 11. Zastupitelka Jaroslava Přibylová jménem kulturního výboru obce Kámen podala
žádost o finanční příspěvek na tradiční akci Vítání jara, která se bude konat dne
13. května 2017 od 14 hodin v místní Hospůdce v Podhradí.
Usnesení: ZO schválilo na akci Vítání jara finanční dar ve výši 6.000,- Kč.
Ad 12. Starosta obce seznámil zastupitele s rozvojem elektromobility a s možností
vybudování dobíjecího místa pro elektromobily v Kámeně.
Usnesení: ZO rozhodlo, že bude podporovat zřízení dobíjecího místa v obci a ukládá
starostovi dojednat konzultaci s odborníkem.
Ad 13. Starosta informoval o žádosti podnikatele k vyjádření o využití pozemků v blízkosti
budoucí nové silnice při obchvatu v k.ú. Kámen u Pacova pro zřízení skladovacího,
servisního a předváděcího střediska stavebních jeřábů.
Usnesení: ZO rozhodlo, že bude podporovat zřízení pobočky firmy, která se zabývá
provozováním stavebních jeřábů pro menší stavby na pozemku při obchvatu obce
s podmínkou, že doprava bude vedena mimo zástavbu obce.
Ad 14. Různé
a) Změna účetní Svazku obcí PSV
Jednatelka Svazku obcí PSV informovala zastupitele o změně osoby ve funkci účetní.
Od 1. 1. 2017 vykonává tuto funkci paní Mgr. Helena Králová.
b) Kaple P. M. Bolestné
Převod kaple P. M. Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina zatím nebyl zařazen jako
bod do programu zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina. Pravděpodobně se daná
věc bude projednávat na květnovém zasedání.
ZO informaci ke kapli P. M. Bolestné vzalo na vědomí.
c) Ukazatele na hrad
Pro lepší orientaci turistů a kvůli odklonění jejich chůze po silnici I. třídy se pořídí
výrazné ukazatele k hradu. Instalaci zajistí J. Škrleta.
Ad 15. Po projednání všech bodů 31. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
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Aktuality












Obecní úřad navštívil předseda senátu ČR Milan Štěch, třetí nejvyšší politik země
Obec uzavřela novou smlouvu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou
Vkusně opravená studna pod hradem dostane betonovou desku, pozemek bude
zatravněn, svah zpevní keříky
Pod kaplí vznikne parčík, odpočinková zóna, lavičky, duby
V Nízké Lhotě obec odkoupila části pozemku a vybuduje parádní náves.
28. dubna byl slavnostně otevřen hrad Kámen s novou pokladnou a novými exponáty.
Významní hosté v čele s náměstkyní hejtmana Ing. Janou Fischerovou absolvovali
prohlídku hradu i kaple P. M. Bolestné
Kaple P. M. Bolestné byla zařazena na jednání Krajského zastupitelstva v Jihlavě.
Zastupitelé rozhodnou 9. května o převodu kaple do majetku Kraje Vysočina
Obec má 6 nových kontejnerů, 1 nové místo
13. 5. bude „Vítání jara“
20.5. se bude konat okrsková hasičská soutěž na hřišti v Kámeně
I letos se bude po celou sezónu (duben – říjen) opravovat silnice I/19 od Obrataně po
Pelhřimov

Jaroslava Přibylová – Milí čtenáři!
I když to tak nevypadá, jaro je v plném proudu. Počasí sice tomuto období moc
neodpovídá, ale věřím, že se brzy umoudří. Nicméně i přesto se velmi těšíme na
každoroční „Vítání jara“. I pro tento rok si děti z MŠ Kámen připravily vystoupení.
K tanci a poslechu nám bude hrát kapela Přespolanka. Myslím, že si to jako vždy užijeme.
Občerstvení bude zajištěno. Pokud budete chtít, můžete též něco dobrého připravit.
Těšíme se tedy na Vás 13. května 2017 v hospůdce „V Podhradí“. Více informací
naleznete v pozvánkách. Všichni jste srdečně zváni.

František Hofman - Elektromobilita
Už před 50 lety jsem jako učitel fyziky na gymnáziu vykládal studentům, jak
funguje spalovací motor, jaký je to zázrak techniky, ale jak jej v dohledné době nahradí
daleko čistší, tišší, efektivnější a proto také levnější motor elektrický. Tu dobu jsem snad
i já dohlédl, ale jen tak tak. Teprve nyní, v posledních dvou letech nastává boom
elektromobilů, a také elektrokol a dalších elektrických strojů, i když zatím ani zdaleka
nejsou levnější. Snad i to přijde, hlavně že se něco děje.
V naší obci chceme rozvoj elektromobility podpořit tím, že na parkovišti
vybudujeme dobíjecí místo. V úterý 25. 4. jsme uspořádali předváděcí akci, při níž pánové
z Asociace pro elektromobilitu v hospodě pohovořili o problému a ve třech moderních
elektromobilech (Tesla, Nissan, Hyundai) umožnili všem zájemcům parádní svezení
i vlastní řízení. Dojeli jsme až do Vystrkova, kde stojí nejmodernější dobíjecí stanice ve
střední Evropě. Celá akce byla přijata se zájmem a s radostí.
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 29
Při svém povídání tady se snažím připomínat zajímavé rostliny a živočichy, kteří
s námi žijí na Kámensku. Ne proto, abych se vytahoval, že o nich něco vím, ale proto, aby
o nich vědělo co nejvíc lidí. Jsem přesvědčen, že k ochraně přírody může znalost jejích
součástí přispět podstatnou měrou. Valná většina devastací není totiž způsobena zlým
úmyslem, ale spíš neznalostí a nedomýšlením důsledků našeho konání. Pokud o něčem
ledacos vím, snažím se k tomu chovat slušně. A naše všeobecné školství má v tomhle,
podle mého, hodně velký dluh. V hodinách přírodopisu se sice žáček dozví, jaký je obsah
močového měchýře krávy či kolik tyčinek má květ máku, ale o způsobu života
a potřebách jednotlivých druhů mu toho škola moc neřekne.
A pokud řekne, tak často špatně. Školní osnovy totiž nestačí reagovat na
vyvíjející se vědecké poznatky a v učebnicích občas straší rádobyfakta snad ještě
z devatenáctého století. Vzpomeňte si jen, kolik jste viděli obrázků ježka s jablíčkem
napíchnutým na bodlinkách. Nevím jak dnes, ale za mého mládí takový byl dokonce i ve
slabikáři! To, že se jedná o hmyzožravce, který se žádnými jablky neživí, se pak dětem
vysvětluje dost těžko. Přírodopis je totiž v naší zemi bohužel stále považován za jakousi
libůstku několika podivínů. Když nebudete vědět, kdo napsal Babičku nebo Máj, budete
okolím považován za hlupáka a nevzdělance, ale pokud vám dělá potíže rozeznat
vlaštovku od jiřičky je to vnímáno, jako naprosto
tolerovatelná maličkost. Přitom, při vší úctě
k národním buditelům, Babičku či Máj mohl konec
konců napsat i někdo jiný a jindy, ale nikdo
z nejučenějších lidských mozků všech dob není
schopen nahradit jedinou jiřičku nebo jiný
vymizelý biologický druh.
Jedním takovým druhem je třeba sýček
obecný. Ještě za mého mládí si nikdo nedovedl
představit jarní noc bez jeho trochu strašidelného
volání. Mezi lidmi se věřilo, že přivolává smrt,
a tak tento jinak mimořádně sympatiucký pták
příliš oblíben nebyl. Já ho měl vždycky rád. Věděl
jsem tenkrát o jeho hnízdišti v dutině vrby
u Kejtovky pod Dvořištěm. Když se tam člověk
přiblížil, vykoukla na něj z temné dutiny typická shora zploštělá hlava a kývala se nahoru
a dolů s výrazem znechuceného nesouhlasu. Neznal jsem tenkrát Kámensko tak jako teď,
ale jsem přesvědčen, že ani tady nebyli sýčci žádnou vzácností. Dnes tento druh nikde
v okolí nepotkáte. V celé republice je jeho stav odhadován asi na 300 párů. A podobný
osud potkal mnoho a mnoho dalších. Podobně vymizel chocholouš, tetřívek, rak či tchoř
a z rostlin rosnatka, prvosenky nebo šípatka. Zmizeli a téměř nikdo si toho nepovšiml.
Proto chci na tyto skutečnosti poukazovat alespoň ve svých článcích a doufat, že se mezi
čtenáři najdou takoví, kterým nebude jedno, co se stane s těmi, kdo jsou tu pořád ještě
s námi.
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Jan Mareš - Hokej v Kámeně
Extraliga již zná své vítěze i poražené, ale co taková pelhřimovská Podniková liga? Ptáte
se, proč byste se o ni měli zajímat? No přece proto, že v ní obec reprezentuje tým
HC VOD Kámen. A věřte tomu nebo ne, tak letošní sezona byla v pořadí již dvacátá
šestá! A jak se nám tato sezona povedla? V konkurenci dalších 14 týmů jsme vybojovali
výbornou 6. příčku a z celkových 17 zápasů jsme 9 vyhráli, 7 prohráli a jednou
remizovali. S předváděnými výkony je až s podivem, že si na nikoho z týmu nevzpomněl
Josef Jandač při skládání reprezentačního týmu na blížící se mistrovství světa. Tak snad za
rok! Děkujeme všem fanouškům a podporovatelům a těšíme se v příští sezoně.

Zlata Vobinušková - C'est la vie
Na konci loňského roku jsem kdesi zaslechla, že rok 2017 bude plný změn.
Z mého pohledu uplynulé čtyři měsíce tomuto tvrzení dávají za pravdu. Hrad Kámen bude
mít po více než 12 letech zbrusu novou pokladnu… Od května nás už marně budete hledat
v dřevěné kase na platu za zvonicí. Musí ustoupit plánované rekonstrukci plata, takže snad
tato změna splní svůj účel a na veřejné záchody již snad brzy nebude zatékat.  Nová
pokladna bude umístěná přímo na hradě, a to v první místnosti bývalého kastelánova bytu.
S tím se pojí nové vstupenky, nový úschovný prostor pro věci návštěvníků nebo třeba
využití vedlejší místnosti k prezentaci dalších kočárků ze sbírek muzea, a další technické
novinky.
To, zda se bude jednat o změny veskrze pozitivní, ukáže až čas… však to znáte
sami - to je život. Ještě že člověk je tvor přizpůsobivý.  Více si můžete přečíst níže.
Za tým hradu Kámen vám přeji krásné květnové dny plných naděje na lepší zítřky. 

Do nové sezóny s novým strojem!
Do expozice motocyklů pro letošní sezónu přibyl další unikát - Jawa 350/634, v
jejímž sedle seděl cestovatel a novinář Pavel Suchý. Na této 35 let staré Jawě, vyřazené
z autoškoly, podnikl úplně sám cestu čtyřmi světovými kontinenty. Za necelých osm
měsíců projel kupříkladu poušť Gobi, tropické pralesy i argentinské pampy a za celou
cestu najel 49 003 km. Stal se tak prvním Čechem, který na motorce objel Zemi. 

Historické kočárky v nové výstavní síni
Ucelená sbírka historických kočárků bude od letošního roku prezentována v nově
zřízené malé výstavní síni hradu Kámen. Nová expozice představí celou škálu typů
dětských kočárků včetně stylů, které se promítly v jejich podobě a funkčnosti. A co víc expozici kočárků si budete moci prohlédnout úplně zdarma.
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Přehled kulturních akcí na hradě Kámen


Komentované prohlídky po hradním parku
13. - 14. května, 15. - 16. července, 19. - 20. srpna



Speciální prohlídky pro děti
27. - 28. května, 24. - 25. června, 22. - 23. července, 26. - 27. Srpna



Víkend otevřených zahrad
10. - 11. června



Kámen napříč staletími
8. - 9. července



Kámenské hradohraní
5. - 6. srpna



Večerní hrané prohlídky hradu
8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8.

Upozornění: Nedávejte do bioodpadu větve
o průměru nad 1 cm, drtička je nedokáže zpracovat!

Zpráva pro uživatele počítačových tiskáren:
Obec získala box na tonery a zdarma odešle k likvidaci
kazety od spotřebovaných tonerů všem zájemcům
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MgA. Jan Vodáček připravuje opravu kříže na návsi v Nízké Lhotě

30. 4. 2017 - František Hofman, Jan Tomášek, Jaroslava Přibylová, Miloslav Daněk, Jan Mareš,
Zlata Vobinušková
foto Helena Králová, Zlata Vobinušková, Milan Řehoř, Jan Křižka
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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