[Zadejte text.]

5 / 2016

Kámenský občasník č. 36
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Před námi jsou Vánoce a nový rok. Jaký byl ten končící rok 2016?
Pro starostu a paní starostovou špatný a bolavý, ale to sem nepatří,
a pro naši obec určitě dobrý. Rodáci a účastníci Dne obce byli
vesměs spokojeni, moc se jim tady líbilo. A my jsme neuklidili jen
na ten jeden den, ale naše vesnice celkově rozkvetla, přibylo
zeleně, zlepšilo se odpadové hospodářství, je tady čisto, domy jsou
opravené – je nám tady dobře.
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Jan Tomášek – Vánoční strom
Rozsvícením vánočního stromu zahajujeme období Adventu, kdy křesťané symbolicky
oslavují příchod Božího syna, Pána Ježíše Krista na svět. Je to období radostného
očekávání, které končí Štědrým dnem, kdy se podle tradice narodil malý Ježíšek a byl
položen svou matkou, Pannou Marií, do chudičkých jesliček v jednom betlémském
chlévě.
Vánoce jsou vůbec v Čechách nejoblíbenějším
svátkem, a to nejen lidí věřících. Tradice
zdobeného vánočního stromku však do Čech
přichází poměrně pozdě. Tento původně
pohanský zvyk starověkých Germánů k nám byl
importován na počátku 19. století z Německa.
Údajně prvním člověkem, který u nás předvedl
ozdobený vánoční stromek, byl ředitel
Stavovského divadla v Praze Jan Karel Liebich,
který pocházel z německé Mohuče. To se stalo na Vánoce roku 1812. Tento zvyk se
u nás šířil velmi pomalu, nejprve v měšťanských rodinách, na venkově až mnohem
později. Mnohem starší tradici u nás má stavba jesliček - znázornění Narození Páně,
pomocí figurek zhotovovaných z různých materiálů, nejčastěji ze dřeva nebo papíru.
Málokdo však ví, že první jesličky v Čechách postavili jezuité v kostele sv. Klimenta
v Praze na Starém Městě v roce 1560. Tradice stavění jesliček u vánočního stromku se
v mnoha rodinách udržela dodnes. A je tomu dobře, protože připomíná všem lidem dobré
vůle, že přes všechny trampoty a utrpení vítězí nakonec Láska, která přišla na svět
s malým Ježíškem.

Výběr ze zápisu z 26. zasedání zastupitelstva obce 16. 11. 2016
Přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce
Hosté: Josef Roubík, Ing. Martin Hájek, Pavel Rydzyk
Ad 1, 2. Zapisovatelkou byla určena Zata.Vobinušková, ověřovateli zápisu
Jan Král,Pavel Podsklan. Program 24. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Obchodní zástupci Ing. Martin Hájek, Pavel Rydzyk z firmy FINFIN, s.r.o., která je
členem skupiny DRFG seznámili zastupitele s možností finanční investice do investičního
fondu s ročním úrokem 4,5 %
Usnesení: ZO informace s nabídkou investice firmy FINFIN, s.r.o. vzalo na vědomí,
případnou možnost investování obce do fondu podrobí ZO analýze a zjišťování referencí
Ad 4. Kontrola závěrů 25. ZZO:
- Rozpočtové změny přijaty bez výhrad
- Vyúčtování Dne obce proběhlo, informace byly sděleny v Kámenském občasníku
- Při kontrole dotace pracovníky kraje nebyly shledány žádné chyby ani nedostatky
- Volby do zastupitelstev krajů proběhly v pořádku.
- Koupě pozemku p. č. 238/7 od paní Moniky Zemanové se uskutečnil, podáno na
zapsání do katastru nemovitostí
- Prodej pozemku p. č. 238/9 manželům Čekalovým byl realizován
3

[Zadejte text.]

-

Oprava historické studně - na jaře bude zhotoveno konečné zakrytí, byl upraven celý
svah a na jaře budou osázeny keře
- Vrt ve Vintířově - v rámci výběrového řízení bylo osloveno 5 odborných firem. Do
výběrového řízení se přihlásily pouze dva uchazeči. Komise ze zástupců Svazku obcí
PSV se rozhodla neuzavřít smlouvu o dílo na předmětnou zakázku se žádným
uchazečem a soutěž zrušit z důvodu malého počtu nabídek.
- Příspěvek na obědy pro obecního pracovníka J. Škrletu byl schválen
- Úprava návesního prostranství v Nízké Lhotě již částečně probíhá, kácí se dřeviny
zasahující do el. vedení, další úprava bude probíhat v 1. pol. příštího roku. Okolní
pozemky na dotčené návsi patří dalším vlastníkům, pro realizaci úpravy je však
vhodnější pozemky odkoupit. Zastupitel Jan Král oslovil vlastníky pozemků p. č. 25
a p. č. 26 v k. ú. Nízká Lhota s nabídkou odkupu
- Finanční dotace pro MŠ Kámen je uhrazena
- Finanční dar na činnost SDH Kámen je uhrazen.
- Byl schválen nákup kolekcí pro děti do 12 let.
Ad 5. Zastupitelstvo obce na základě výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
zpracovaného účetní obce vypracovalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.
Ad 6. Místostarosta obce informoval o vypsání vhodného dotačního programu na
výstavbu hřiště vedle kurtů pro potřebu místních občanů a spolků. Součástí dotace je
mimo jiné i stavební povolení, které se nestihne vyřídit do konce příjmu žádosti. ZO
schválilo výstavbu víceúčelového hřiště s tím, že se zažádá o stav. povolení, vypracuje se
projektová. dokumentace a žádost o dotaci se podá při vypsání nové dotační výzvy.
Ad 7. Starosta obce podal zprávu o možnosti čerpání dotace v rámci programu obnovy
venkova Vysočiny (POVV) v roce 2017. ZO schválilo podání žádosti o dotaci POVV
2017 na rekonstrukci tenisových kurtů.
Ad 8. Místostarosta podal informaci o žádosti na dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
na opravu asfaltových ploch místních komunikací.
Ad 9. Starosta obce doplnil informace o projektu Pošta Partner s tím, že jednání
s manažerkou paní Šafránkovou proběhne v nejbližší době.
Ad 10. Starosta obce doplnil informace k akci „Silnice I/19 Kámen – obchvat“. Zahájení
realizace stavby se předpokládá cca v roce 2018. V roce 2017 se předpokládá průběh
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Doba výstavby byla uvedena přibližně 2 roky.
Nezbytné je započetí přípravných prací v době vegetačního klidu.
Ad 11. Starosta obce podal zprávu o tom, že ze strany Biskupství českobudějovického
proběhla revize předmětů v kapli P. Marie Bolestné, která patří do majetku Biskupství.
Revizi provedl Ing. arch. Pavel Výborný, vedoucí oddělení péče o církevní památky
z Biskupství českobudějovického. Starosta dále konstatoval, že žádost o převzetí kaple
P. Marie Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina je sepsána a bude adresována
Zastupitelstvu Kraje Vysočina, aby byla projednána v co nejbližším termínu.
Ad 12. ZO projednalo a schválilo pořídit chladicí zařízení pro obecní kulturní akce.
Ad 13. Starosta obce sdělil informace vyplývající z jednání se zástupci banky ČSOB, a.s.,
kteří doporučili revizi pojistných smluv.
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Ad 14. Různé
a) ZO schválilo odstoupení od pojistné smlouvy, kterou v roce 2015 uzavřela
obec Kámen s firmou D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. a uložilo
starostovi obce písemně smlouvu ukončit.
b) ZO schválilo finanční dar pro Farní charitu Pacov
c) ZO schválilo finanční dar Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim
d) ZO schválilo návrh na peněžitý dar starostovi a odměny dohodou za
vykonanou práci zastupitelům a členkám kulturní komise za mimořádnou
práci pro obec v 2. pololetí roku 2016.
e) Na první adventní neděli 27. 11. 2016 od 17:00 hodin proběhne slavnostní
rozsvícení vánoční lípy.
Ad 15. Po projednání všech bodů 26. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.

Výběr ze zápisu z 27. zasedání zastupitelstva obce 15. 12. 2016
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Hosté: Josef Roubík
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Mgr. František Hofman.
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Jaroslava
Přibylová a Hana Markvartová
Ad 2. Program 27. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 26. ZZO:
- Chladicí zařízení pro obecní kulturní akce se pořídí po projednání s SDH Kámen.
Ad 5. ZO schválilo rozpočet obce na rok 2017.
Ad 6. Starosta obce vydal příkaz k inventarizaci veškerého majetku ke dni 31. 12. 2016.
Ad 7. Dotace v programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) v roce 2017 půjde na
rekonstrukci tenisových kurtů
Ad 8. Manažerka České pošty podala informace k projektu Pošta partner. Je potřeba si
do příštího ZZO ujasnit, zda pobočku pošty převezme obec Kámen, nebo ji v případě
nezájmu obce převezme např. COOP Jednota Kámen
Ad 9. ZO rozhodlo neuložit finanční prostředky obce do fondu firmy FINFIN, s.r.o.
Ad 10. Starosta podal informace z 2. výrobního výboru k akci „Silnice I/19 Kámen obchvat“. Projektant přítomné seznámil s řešeními týkajícími se podmínek OŽP
v návaznosti na biologický průzkum - pachové ohradníky silnice I/19, transfer mravenišť,
zábrany a náhradní tůně pro obojživelníky. Dále se projednávalo technické řešení lávky
pro pěší a cyklisty a mostu na silnici III/01923 Kámen - Nízká Lhota. Obec Kámen
předběžně přislíbila, že zastávkový přístřešek přemístí na své náklady na nové místo obratiště autobusů.
Ad 11. Starosta obce podal zprávu o jednání se zástupci krajského zastupitelstva
a krajského úřadu v Jihlavě o možnostech spolupráce ohledně oprav kaple P. Marie
Bolestné.
Ad 12. Starosta obce podal informace o dotačním titulu ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy místních komunikací. Žádost bude podána během několika dnů.
Ad 13. Různé
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a) Starosta seznámil zastupitele s Nařízením vlády o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev od 1.1.2017.
b) Starosta podal zprávu o vydání veřejné vyhlášky ke stanovení místní úpravy provozu
na parkovišti v Kámeně. Dopravní značkou bude vydán zákaz vjezdu kamionů na
parkoviště v nočních hodinách.
c) ZO vyhovělo ředitelce MŠ ve třech bodech:
 Uzavření MŠ po dobu vánočních prázdnin od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2016.
 Odměna ředitelce MŠ Kámen.
 Odměna pro školnici NŠ paní Martu Veseckou z provozních prostředků
d) Starosta seznámil zastupitele s aktualizací územně analytických podkladů (ÚAP) pro
správní obvod ORP Pacov.
e) Starosta podal informace z jednání Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Na programu
byl mimo jiné rozpočet Svazku, rekonstrukce komunikace II/128 a poplatky jednotlivých
obcí (roční příspěvek obcí s počtem obyvatel nad 260 činí 10.000,-Kč).
f) Žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. - okresní organizace
Pelhřimov o poskytnutí finančního daru. ZO schválilo finanční dar ve výši 2.000,- Kč.
g) Starosta obce navrhl a ZO schválilo uspořádat zájezd do moravského sklípku.
Organizací zájezdu je pověřena předsedkyně kulturní komise paní Jaroslava Přibylová.
h) Dne 29. 12. 2016 se koná zájezd do Prahy na rodinný muzikál Alenka v kraji zázraků.
Odjezd bude ve 14:00 z parkoviště před Jednotou.
Ad 14. Po projednání všech bodů 27. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 15. Starosta obce ukončil zasedání v 19:00 hodin. Dále pokračovala rozprava
v neformálním duchu společně s pozvanými zástupci spolků a s místními občany, kteří
významně přispívají k dobrému fungování obce a podílejí se při přípravě různých
obecních akcí.

Anketa
Do minulého zpravodaje jsme vložili dotazník s nabídkou DVD nahrávek Dne obce.
Velký zájem o DVD bude jistě uspokojen a není to má starost. Mne spíše zajímaly
připomínky k webovým stránkám a občasníku. Odpovědí bylo málo a jejich výpovědní
hodnota byla proto statisticky nízká. Leda bychom to chápali jako absolutní souhlas se
vším, co děláme. Anebo naopak (a to je pravděpodobnější) – jako absolutní nezájem.
U webových stránek byla namístě připomínka k malému počtu aktuálních fotografií.
S tím souhlasím a Zlata s tím něco udělá. Já jsem se víc zajímal o kvalitu tohoto
zpravodaje, např. jestli tam mají nebo nemají být výpisy ze zasedání. Několikrát se
objevila odpověď, že občasník má zůstat jak je, někdo napsal, že výpisy tam být mají
a párkrát někdo jiný anonymně, že nemají. Ta anonymita mi přišla legrační, ale budiž.
Odpovídám tedy tak, že výpisy tam budou i nadále, stejně je čte jen ten, kdo chce, ale
pokusím se je ještě víc zestručnit. Jenže to už moc nejde, nemá-li se ztratit smysl
jednotlivých informací. A ještě o aktualitách – když to půjde, tak budou.
Těm, kteří na anketu odpověděli, v každém případě děkujeme.
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Aktuality












Slyšel jsem zprávu v celostátním rozhlase: „Na mnoha místech se rozsvítily vánoční
stromy, ale ne všude to byly jehličnany. V obci Kámen na Pelhřimovsku svítí
památeční lípa.“ Je dobře, že tu máme takovou lípu, a je dobře, že se o nás mluví
v radiu.
Nová alej K Lipí vypadá po roce velmi dobře. Stromky se uchytily a za pár let
budou ozdobou krajiny, budou chránit před větrem, budou poskytovat stín, budou
rodit chutné ovoce a možná že tam budou staří chodit na procházku, pejskaři se
psem a třeba i mladí na rande.
Znovu se otevřela otázka budoucnosti kaple P. M. Bolestné. Po krajských volbách
budeme opět žádat zastupitelstvo kraje, aby Kraj Vysočina převzal kapli do
vlastnictví, protože církev ji vlastnit nechce. Obec bude participovat na opravách,
začít se musí střechou. Ještě předtím svoláme brigádu na vyklizení půdy.
Diskutuje se otázka pošty v obci, řešením by mohl být projekt Pošta Partner
Stavba obchvatu obce je na spadnutí. Ředitelství silnic a dálnic Jihlava připravuje
výběrové řízení na dodavatele v roce 2017, kdy už také započnou přípravné práce.
Vlastní stavba proběhne v letech 2018 – 2019.
Hasiči vylovili požární nádrž a uspořádali rybí hody
Hospoda je zavřená, výroční schůze hasičů se uskutečnila ve vyklizené zbrojnici
Koncem prosince vyjede z Kámena do Prahy autobus na muzikál Alenka v kraji
zázraků

Jaroslava Přibylová – Milí čtenáři!
„Shrnutí roku 2016“
V tomto článku bych chtěla shrnout letošní rok do pár řádků. Rok 2016 byl na obecní
akce vcelku požehnaný hojností a účastí.
Přivítali jsme jaro, navštívili jsme Týn nad Vltavou. Uspořádali jsme spolu s dalšími
pořadateli velkolepou akci tohoto roku – Den obce a sraz rodáků. Během roku chodíme
gratulovat, atd.
Jsem ráda, že se do obecních akcí zapojuje i mladá generace, především hasiči a hasičky.
Mají dobré nápady a chuť je realizovat. Jejich aktivita je velmi znát a moc jim děkujeme.
„Rozsvícení vánoční lípy“
Vánoční čas je v plném proudu, a proto jsme první adventní odpoledne věnovali
rozsvícení vánoční lípy. Hojná účast mě mile překvapila. Bohužel jsme neměli dostatek
občerstvení pro všechny. Chtěla bych se omluvit všem, na které se nedostalo. Příští rok
určitě připravíme více svařáčku i čaje, aby bylo dost pro všechny. Děkuji všem, kteří se
na adventním odpoledni podíleli. Také dětem a pí učitelkám z MŠ. Jsem ráda, že se všem
rozsvícení líbilo.
„Přání do nového roku“
Závěrem bych vám chtěla popřát do nového roku 2017 mnoho zdraví, radosti a úspěchů.
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Lenka Jirků – Výroční schůze SDH
Rok utekl jako voda a opět se konala valná hromada, a to 16. 12. 2016. Tentokrát
v hasičské zbrojnici. Na programu bylo několik bodů. Byl shrnut uplynulý rok – soutěže,
námětové cvičení, brigáda na sběr kamene, a také zajištění různých akcí jako sraz rodáků
či vyčištění nádrže spojené s rybími hody.
Dále byl nastíněn plán činnosti sboru na rok 2017. Jak se již stalo tradicí, sbor chce
uskutečnit opět hasičský ples. Bohužel nyní je situace taková, že se neví, kde ples udělat
– jak všichni víme, hospoda je zavřená. Doufáme ale, že se nám ples přesto v naší obci
podaří uspořádat, a to první víkend v březnu. Sbor se také aktivně zapojí do brigád – od
VOD či od obce. Dále by také rád uskutečnil námětové cvičení a zúčastnil se soutěží.
Na schůzi také vystoupil starosta obce pan Hofman. Obeznámil všechny s velmi
vydařenou akcí sraz rodáků, pochválil sbor za aktivní přístup a obeznámil přítomné, co
aktuálně řeší obec. Jedním z bodů je i kaple, kde by bylo vhodné uklidit půdu. V tomto
případě se počítá s pomocí od sboru.
Poté následovala ještě diskuse, kde každý mohl vyjádřit své přání, nápady, kritiku. Bylo
navrženo zateplení vrat hasičárny, debatovalo se o místu konání plesu a o kapele, která
by na něm zahrála a také o tom, zda ples uděláme celý sami.
Neplánovaným bodem se stalo předání funkce pokladníka. Pan Přibyl se vyjádřil, že by
byl rád, kdyby funkci někdo převzal. Jednohlasně bylo odhlasováno převzetí funkce
Zdeňkem Dvořákem.
Na závěr starosta hasičů poděkoval za účast, za práci odvedenou na brigádách, pozval
všechny přítomné na ples, poděkoval těm, kteří se podíleli na přípravě hasičárny ke
schůzi a na konec popřál všem veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 27
Posledně jsem tu psal o myších a teď bych měl tedy pokračovat povídáním
o hraboších. Ale myši či hraboši mi nepřipadají jako vhodné téma pro období vánoc.
Raději se tedy zachovám podle svého dřívějšího slibu a věnuji se opět jednou
vzpomínání. A to vzpomínání bude právě tak trochu vánoční.
Dnes, v době elektrických svíček a blikajících řetězů, vidíme často v obcích
i soukromých zahradách nazdobené vánoční stromky venku, uprostřed sněhu. Já však
takové dva viděl poprvé už před dobrými pětapadesáti léty. A věřte, že to byl zážitek, na
který vzpomínám dodnes rád.
Toulal jsem se tenkrát kolem lihovaru na Dvořišti. Chodíval jsem tam rád. Pro
výpalky tam v té době ještě jezdívaly koňské potahy s dřevěnými lejtami na saních
a cinkavými rolničkami na chomoutech. Ten cinkot a vůně teplých výpalků v mrazivém
vzduchu patřili neodmyslitelně k tehdejším zimám.
Ve stodolách dvorce měli šimpašští družstevníci uloženo obilí a před vraty se
kupily haldy plev a odpadu po výmlatu. Opodál v bývalé Bernardově zahradě stály dva
pichlavé „stříbrné“ smrky a právě ty se tenkrát změnily v obří vánoční stromky. V jejich
větvích totiž posedávala spousta ptáků, pro které byly plevy bezedným krmítkem. Seděli
tam nebo poskakovali šedaví vrabci, ale také vesele žlutí strnadi, zelení zvonci, růžové
pěnkavy. Dokonce tam červeně zářila i bříška hýlů ozobávajících blízké keře trnek. Na
pozadí stříbřitě ojíněných tmavozelených větví to byla vánoční výzdoba, jakou nikdo
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z nás nevytvoří. Živá, stále se měnící výzdoba, dýchající a čiřikající. Myslím, že tohle
mé setkání neproběhlo přesně na Štědrý den, nicméně pro mne navždycky zůstalo
spojeno s představou vánoc.
Dneska bohužel už takto vyzdobené stromky těžko uvidíme. Obilí vymlátí
kombajny rovnou na polích a odpadní vodu z lihovaru vozí páchnoucí lomozící traktor
do bioplynové stranice, zmizely potahy s rolničkami. Především však zmizela z našeho
okolí spousta drobných ptáků. Ne, vrabci, strnadi, zvonci či pěnkavy ještě nevyhynuli.
Stále ještě se s nimi můžeme v zimě setkat na krmítkách nebo kolem zemědělských
farem, ale jejich počty neustále klesají. To není nějaký můj nostalgický dojem, ale
vědecky doložený fakt. A tak nám vlastně nezbývá nic jiného než vyzdobit si stromy na
zahradě studeně blikajícími barevnými řetězy.
Přesto mi připadá, že je to škoda. Že nám a hlavně našim dětem a vnoučatům
sebedokonalejší a sebezářivější plasty nikdy nenahradí tu živou a dýchající vánoční
výzdobu, kterou bylo dopřáno vidět mě tenkrát ve zdevastované Bernardově zahradě.
Veselé vánoce.

Zlata Vobinušková - Jubilejní rok 2016
V letošním roce uplynulo 700 let od první písemné zmínky o hradu Kámen.
Toto významné výročí jsme s kolegy nenechali bez povšimnutí a připravili jsme celou
řadu různorodých kulturních akcí. A jako každoročně jsme se také snažili, aby hrad
i park byl hezky upraven, aby kvalita průvodců byla co nejvyšší, a aby návštěvníci byli
u nás spokojeni. To vše, dále příhodné počasí a skutečnost, že lidé dávali přednost
dovolené v tuzemsku, bezpochyby vedlo k výraznému nárůstu návštěvnosti téměř
o 13 %. Letos na náš hrad tedy celkem zavítalo 18 051 návštěvníků, což je o 2 254 osob
více než loni
Do letošního bohatého programu jsme zařadili jak tradiční akce, tak i novinky.
Mezi ty první se řadí Víkend otevřených zahrad, Hrad Kámen napříč staletími,
Kámenské hradohraní nebo noční prohlídky.
Na začátek července jsme připravili akci Hrad Kámen napříč staletími
a osvědčilo se nám zkrácení programu na tři dny (oproti dvěma týdnům v předchozích
letech) a hlavně změna účinkujících - skupina historického šermu Aurinko Félag
předvedla šermířské, taneční a kejklířské umění a zaujala tak 860 příchozích.
Na srpnové Kámenské hradohraní si našlo cestu 567 malých i velkých
návštěvníků. Námětem bylo období 2. pol. 14. stol., kdy tehdejší majitel hradu Jindřich
z Ciglheimu nedaleko hradu začal těžit zlato. Děti velmi potěšila možnost hledání
„zlatých“ valounků ve skále Starého paláce nebo dovádění ve skákacím hradu, který
zapůjčila naše obec.
Po čtyři letní večery se konaly hrané noční prohlídky, kdy se osazenstvo hradu
převléklo do kostýmů a ujalo se bavit celkem 315 návštěvníků. Kromě tématu „Příběhy
kámenské“ a „Hrad ožívá po setmění“ jsme připravili nové ztvárnění, a to „Na Kámeni
možná straší“, kdy se přítomní potkali s rozvernými meluzínami Větromilou
a Větroslavou, uhrančivým čertem, smutnou zazděnou šlechtičnou, ježibabou Agátou,
strašidelnou Klekánicí nebo tančící Rusalkou. Tyto prohlídky jsme si obzvlášť užili
Komentované prohlídky po parku v rámci Víkendu otevřených zahrad měly loni
úspěch. Přistoupili jsme tedy k tomu, že jsme jim věnovali vždy jeden víkend v měsících
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květen až srpen, abychom mohli návštěvníkům více přiblížit proměnu parku během jara
a léta.
Největším oříškem pro průvodce z mého pohledu je zaujmout malé dětské
návštěvníky při běžné prohlídce, která je určena spíše odrostlejším dětem a dospělým.
Jako novinku jsme tedy od letošní sezóny zařadili speciální víkendové dětské prohlídky,
které byly uspořádány tak, aby se i nejmenší děti zábavnou formou seznámili s historií
a s expozicemi hradu. Na konci prohlídky na děti čekala sladká odměna.
Unikátním projektem byla výstava „Historické dudy, nástroj králů i žebráků“,
která trvala od 4. června do 14. srpna. Nástroje pocházely ze soukromé sbírky autora
projektu Mgr. Miloslava Vaváčka a veřejnosti byly představeny dudy zhotovené podle
dobové ikonografie ze 13. až 17. století. Součástí výstavy byly také dvě tematické
přednášky, kdy přítomní viděli i slyšeli například raně gotické dudy, dudy z období vlády
Karla IV. vyrobené podle fresky na hradě Karlštejn nebo pozdně renesanční dudy
vytvořené podle fresky na hradě Kámen. Po přednášce vždy následoval koncert skupiny
Dei Gratia, jejíž hudba zavedla posluchače do období gotiky a rané renesance.
V sobotu 16. července se uskutečnil již III. Pohár motorových dvoukolek. Tento
podnik je každých pět let pořádán k uctění výročí pacovského závodu, který se jel
o mezinárodní cenu vypsanou francouzským motocyklovým klubem 8. července 1906.
V jižní části parku bylo k vidění více než 100 motocyklů vyrobených do roku 1918, a to
české i zahraniční výroby. Akce na hrad přilákala přes tisíc návštěvníků.
Vyvrcholením letošní sezóny byl Den obce Kámen dne 10. září, kdy se obec
připojila k oslavám 700. výročí a který byl poprvé v historii spojen se srazem rodáků.
Této moc pěkné události jsme se zúčastnili téměř všichni, a mnozí z nás se na přípravách
aktivně podíleli, takže není třeba akci líčit nějak podrobněji. Dovolte mi však poděkovat
za to, že se značná část programu mohla konat právě na hradě a poukázat na opravdu
hladký průběh bez větších zádrhelů po celý den i večer, což při takovém počtu lidí není
jen tak. Předpokladem toho byla i nadmíru dobrá spolupráce obce a Muzea
Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Stále větší obliba doprovodného kulturního programu dokládá jeho velký
význam a především to, že léto bez kulturních akcí si již nedokážeme představit. Vždyť
právě tyto akce přilákalo více než 4 700 návštěvníků. Příští rok třeba opět přijdeme
s nějakou novinkou.
Ani sběratelé suvenýrů nepřišli letos zkrátka - kromě tradičních upomínkových
předmětů jsme rozšířili nabídku a nechali zhotovit i výroční suvenýry, o něž byl velký
zájem.
Co nového můžete očekávat v nadcházející sezóně? Část hradní expozice dozná
jisté menší přeměny a bude vystaveno více historických kočárků a kolébek. Nejspíše
největší změnou však bude přemístění pokladny, která bude nově zřízena ve vnitřních
prostorách hradu.
Co říci závěrem? Z letošní hradní sezóny mám radost, jsem vděčná, že jsem
mohla být při tom a považuji ji za nebývale zdařilou. Za to děkuji všem svým kolegům,
průvodkyním a průvodci, protože bez nich by nebyl hrad tím, čím je - příjemným místem
pro všechny.
Milí čtenáři, za celý tým hradu Kámen vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový
rok!
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Opravdu – kámenská vánoční lípa není žádný jehličnan
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