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2 / 2016

Kámenský občasník č. 33

OBEC KÁMEN
Vás srdečně zve na

Den obce a sraz rodáků
obcí Kámen, Nízká Lhota a Nový Dvůr

u příležitosti

700. výročí založení obce Kámen

v sobotu 10. 9. 2016
od 10:00 hodin

Ve čtvrtek 14.července od 19:00 h se bude v sále místní restaurace konat
organizační schůzka občanů k výše uvedené akci. Všichni jste srdečně zváni
a budeme rádi, když se do příprav aktivně zapojíte.
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Program Dne obce:
10:00 - přivítání rodáků na parkovišti
10:00 – žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého
10:15 - volný program
13:30 - zpěv dua MelodyGirls - hrad Kámen
14:00 - zahájení na hradě Kámen - fanfáry a proslov starosty obce
14:15 - vystoupení mažoretek z Pacova
14:45 - orientální tance skupiny Thoraya
15:15 - divadlo - pohádka O Smolíčkovi
16:15 - vystoupení souboru Stražišťan a Stražišťánek
17:00 - soutěže pro děti, skákací hrad, střelba ze vzduchovky,
ukázky historického šermu, malování na obličej
18:30 - kouzelnické představení
19:00 - prohlídky hradu Kámen
21:30 - ohňová show - Spiritus Dracus
23:00 - ohňostroj
projížďky kočárem po obci Kámen
prohlídka kaple Panny Marie Bolestné a MŠ
prohlídka obcí Nízká Lhota a Nový Dvůr
k poslechu a tanci hraje kapela Přespolanka
oběd zajištěn v jídelně Výrobně obchodního družstva Kámen,
další občerstvení na hradě Kámen, časy jsou pouze orientační

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Slovo starosty
Tolik se toho děje, ale nás v Kámeně letos nezajímá ani Brexit, ani
mistrovství ve fotbale (hlavně proto, že ho zase nevyhrajeme), ani
Wimbledon, ani olympiáda. Chystáme se na Den obce, sjezd
rodáků a oslavy 700 let obce, a to všechno v jeden den – 10. září!
Do té doby musí vesnice svítit čistotou, vonět svěží zelení a znít
radostnou náladou. Školka bude mít nová okna. Kaple s ošetřeným
mobiliářem bude připravená k nahlédnutí. Obědy budou připraveny v areálu
zemědělského družstva. Většina programu a občerstvení budou připraveny na hradě.
Jediná věc, kterou si musíme přát, ale nemůžeme zaručit, je pěkné počasí.

Výběr ze zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce 12. 5. 2016
Zasedání zahájil a řídil starosta obce František Hofman.
Ad 1. Zapisovatelka: Zlata Vobinušková, ověřovatelé J. Přibylová a H. Markvartová.
Ad 2. Program 20. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 19. ZZO:
- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina byly vyvěšeny
- Smlouva o dotaci na 700.výročí s Krajem Vysočina podepsána
- Mapové aplikace firmy Geosense – nyní Cleerio – jsou dosažitelné každému na
webu obce www.obeckamen.cz pod heslem kamen2 .
- Finanční příspěvek na Vítání jara byl vyplacen
- Odměňování zastupitelů se vrátilo k původnímu výměru od 1.dubna t.r.
Ad 4. Zastupitel obce Pavel Podsklan informoval o kontrole činnosti SDH Kámen ze dne
25.dubna 2016. Bylo shledáno, že zázemí obce v případě mimořádných událostí je
dostatečné.
Ad 5. Podle sdělení starosty obce se dne 20. dubna 2016 uskutečnila kontrola výkonu
samostatné působnosti obce Kámen, kterou učinili pracovníci Ministerstva vnitra. Při
kontrole neshledali žádná závažná pochybení a zastupitelstvu obce poskytli metodickou
pomoc a zanechali metodické příručky.
Ad 6. Starosta seznámil zastupitele se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015, kterou vykonal Odbor kontroly Kraje Vysočina. Při přezkoumání nebyly
shledány žádné chyby a nedostatky.
Ad 7. Starosta obce informoval o výběrovém řízení na pronájem parkoviště v Kámeně na
turistickou sezónu 2016. Do soutěže se přihlásil jediný zájemce, a to Josef Dvořák,
trvalým bytem Kámen 53, 394 13.
Usnesení: ZO schválilo pronájem parkoviště panu Josefu Dvořákovi a ukládá starostovi
obce uzavřít s ním smlouvu o pronájmu parkoviště.
Ad 8. Starosta obce informoval o ukončení Operačního programu Životní prostředí na
„Systém odděleného sběru s nákupem svozové techniky v obcích Kámen a Dobrá Voda“.
Firma Agrozet České Budějovice, a.s., pro obec v rámci dotace vyrobila nosič kontejnerů
a 4 kontejnery. Jeden je umístěný u hasičské zbrojnice, druhý na „Dráchově“ u kravína
a třetí na nových parcelách za Nekolovými. Další kontejner bude využíván dle aktuální
potřeby. Kontejnery bude na kompostárnu do Obrataně odvážet J. Škrleta .
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Ad 9. Starosta obce a zastupitelka Zlata Vobinušková podali informaci o instalaci sochy
sv. Jana Nepomuckého počátkem května. Umístění sochy na nově schválené místo
v rámci stejného obecního pozemku parc. č. 910/5 za účasti restaurátora pana
MgA. Vodáčka proběhlo v pořádku. Sochu v horizontu několika týdnů ošetří přípravkem
proti uchycení zelených řas. Obecní pracovník J. Škrleta terén v okolí podstavce upraví
a vydláždí jej dlažebními kostkami. ZO uvažuje nechat sochu vysvětit, domluva proběhne
s panem farářem Šmejkalem.
Ad 10. V rámci POVV 2016 bylo osloveno 5 firem, které se mohly přihlásit do
výběrového řízení na výrobu a výměnu oken a dveří v MŠ Kámen. Byly doručeny nabídky
od 3 zájemců. Proběhlo otevírání obálek a výběr firmy provedla komise složená ze
zastupitelů obce. Zakázku vyhrál Petr Přibyl, Kámen 26, 394 13.
ZO pověřuje starostu obce uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo.
Ad 11. Místostarosta obce informoval o směně obecního pozemku č. 10001/96 v rámci
komplexní pozemkové úpravy.
Ad 12. Starosta obce podal zprávu o budoucí darovací smlouvě s ŘSD ČR v souvislosti
s realizací stavby „I/19 Kámen, obchvat“ o změnách kategorie pozemní komunikace na
místní nebo účelové komunikace.
ZO ukládá starostovi obce smlouvu uzavřít.
Ad 13. Starosta obce podal informaci o žádosti na koupi pozemku č. 526 v k. ú. Nízká
Lhota. ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením k této žádosti a ukládá starostovi
vyvěsit záměr na úřední desce.
Ad 14. Starosta obce informoval o rozšíření služby firmy Netpromotion Group s.r.o.
o QR kód obce. Kód bude zveřejněn na vývěskách obce a díky tomu se veškeré informace
o obci Kámen dozví široká veřejnost pomocí aplikace chytrých telefonů a podobných
zařízení.
Ad 15. Starosta obce seznámil zastupitele o probíhající korektuře mapy, kterou provádí
firma OAK Branch. Mapa ve více výtiscích bude v dohledné době dodána.
Ad 16. Různé
a) Soukromá osoba na pozemku v Nízké Lhotě uskuteční průzkumný vrt vody.
b) Starosta obce informoval o oznámení k rekonstrukci střechy domu čp. 40.
c) ZO vzalo na vědomí závěrečný účet obce a MŠ Kámen za rok 2015. Závěrečný
účet je vyvěšen na úřední desce obce.
d) Starosta obce sdělil informace o formě spolupráce Pošty s různými smluvními
zástupci. Zástupcem může být obec, právnická osoba i další podnikající
subjekty. ZO vzalo zprávu o Projektu Pošta Partner a v dohledné době
neuvažuje o spolupráci.
e) Předsedkyně kontrolního výboru Zlata Vobinušková předložila účetní doklad
č. 999002, který zpracovala účetní obce Irena Cihlářová, a to rozpočtové změny
k 25. dubnu 2016. ZO schválilo rozpočtové změny obce Kámen k 25. dubnu
2016 bez připomínek.
f) Žádost agentury New Wave s.r.o. o vyhrazení cca 200 parkovacích míst na
celodenní soukromou akci, která se bude konat 4. června 2016 na hradě
Kámen. ZO schválilo pro jednodenní parkování dva obecní pozemky.
g) ZO uvažuje o koupi budovy včetně pozemku v obci od soukromé osoby pro
obecní účely.
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Výběr ze zápisu z mimořádného 21. zasedání dne 24. 5. 2016
Přítomno 6 členů zastupitelstva, omluvena Hana Markvartová
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Jan Král
a Pavel Podsklan.
Ad 2. Program 21. mimořádného zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. ZO projednalo závěrečný účet a účetní závěrku obce Kámen a MŠ Kámen za rok
2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Zpráva
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 byla na úřední desce vyvěšena dne
5. 5. 2016 a sejmuta dne 20. 5. 2016. Závěrečný účet obce Kámen a MŠ Kámen za rok
2015 byl na úřední desce vyvěšen 5. 5. 2016 a sejmut dne 20. 5. 2016. Projednání
závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kámen
a MŠ Kámen se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrady.
ZO schválilo závěrečný účet a účetní závěrku obce Kámen a MŠ Kámen za rok 2015.

Výběr ze zápisu z 22. zasedání zastupitelstva obce 9. 6. 2016
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven Josef Dvořák
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová
Ad 3. Kontrola závěrů 20. ZZO:
- Kontrola činnosti SDH Kámen proběhla bez výhrad.
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 se uskutečnilo bez výhrad.
- Parkoviště před obchodem COOP Jednota bylo pronajato jedinému zájemci
Josefu Dvořákovi, se kterým byla sepsána smlouva.
- Socha sv. Jana Nepomuckého byla instalována. Úprava v okolí podstavce
dlažebními kostkami se zatím nerealizovala.
- POVV 2016 - Výroba a výměna oken a dveří v MŠ Kámen - smlouva o dílo bude
s vítězem výběrového řízení uzavřena.
- Směna obecního pozemku č. 10001/96 v rámci komplexní pozemkové úpravy
probíhá.
- Smlouva s ŘSD ČR o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s realizací stavby „I/19 Kámen, obchvat“ byla uzavřena.
- QR kód obce je dostupný na webových stránkách obce i na úřední desce. (A také
na poslední straně tohoto zpravodaje.)
- Mapa od firmy OAK Branch je v realizaci.
- Žádosti agentury New Wave s.r.o. bylo vyhověno, obec Kámen pro jednodenní
parkování poskytla dvě obecní plochy.
Ad 4. Starosta obce seznámil zastupitele s protokolem a výsledky kontroly výkonu
samostatné působnosti obce Kámen ze dne 20. dubna 2016. Kontrolu učinili pracovníci
Ministerstva vnitra. Kontrolované období bylo stanoveno od 1. dubna 2015 do 20. dubna
2016. Při kontrole neshledali závažná pochybení v rozporu se zákonem. Pracovníci
5

[Zadejte text.]

kontroly doporučili možná řešení zjištěných nedostatků. Zastupitelstvo obce zajistí
nápravu nedostatků.
Ad 5. Zastupitelstvo obce projednalo přípravu akce Den obce - 700. výročí založení obce
Kámen. ZO oslovilo několik firem a živnostníků z obce a okolí se žádostí o sponzorské
dary. Program akce je uzavřen, seznam rodáků je dokončen, budou rozeslány pozvánky.
Ad 6. Starosta obce podal zprávu o potřebě trvale propojit posilový zdroj se studnami
v Novém Dvoře. ZO vzalo na vědomí nutnost dořešení posilového zdroje. Budou
osloveny firmy, které se zabývají vodohospodářskými stavbami, aby doporučili vhodné
řešení.
Ad 7. Starosta obce informoval o tom, že Kraj Vysočina vyvíjí iniciativu na pomoc dětem
v sociální nouzi. ZO informaci o připravované iniciativě vzalo na vědomí.
Ad 8. Starosta obce podal zprávu o následné péči o stromky vysazené před dvěma lety,
kterou zajistil Mikroregion Stražiště v rámci financování dřívějšího dotačního programu.
Dřeviny, které uschly, budou na podzim nahrazeny novými.
Ad 9. Jednatelka Svazku obcí PSV Zlata Vobinušková informovala o budoucím řešení
oprav vodovodní sítě v obci. Vodu bude Svazek obcí PSV v období velkého sucha
odebírat také od obce Obrataň. Je potřeba vyhlédnout odpovídající dotační program pro
opravu vodovodů a případný nový zdroj vody. Úprava prameniště již byla realizována.
Ad 10. ZO zamýšlí v místě Tosky vystavět víceúčelovou budovu a vedle kurtů zrealizovat
hřiště. V diskuzi jsou různé návrhy řešení a při nejbližší příležitosti se využijí vhodné
dotační programy.
Ad 11. Starosta obce informoval o nové obecní technice, kterou obec nechala zaevidovat
a může ji nyní využívat. Jedná se nosič pro kontejnery a valník za traktor. Garážování
probíhá u hasičské zbrojnice.
Ad 12. Starosta obce podal zprávu o dobré péči o zeleň, obecní pozemky jsou pravidelně
sečeny, stromky sestříhávány. Sběr bioodpadu je také úspěšně realizován, pan J. Škrleta
bioodpad odváží na kompostárnu do Obrataně.
Ad 13. Starosta obce informoval o vyvěšeném záměru na úřední desce na prodej
obecního pozemku p. č. 526 v k. ú. Nízká Lhota o rozloze 110 m2.
Ad 14. Různé
a) Starosta obce informoval o žádosti občana obce o poskytnutí půjčky na
nákup dřevoobráběcích nástrojů. ZO schválilo žádost o půjčku v požadované
výši a uložilo starostovi s žadatelem uzavřít smlouvu o půjčce.
b) V sobotu 25. června 2016 od 16:00 hodin bude obec ve spolupráci s SDH
Kámen pořádat akci „Vítání prázdnin“.

Jaroslava Přibylová
Vítání jara
Tradice v podobě Vítání Jara se opět vydařila. Děkujeme všem zúčastněným i těm, kteří
se podíleli jakýmkoliv způsobem na pořádání této akce. Děti z MŠ pod vedením pí.
Markvartové a pí. Mikešové měly opět velmi pěkné vystoupení a kapela Přespolanka
hrála opět zvesela.
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Jubilea
V naší obci je takovým zvykem přát lidem k narozeninám. Začínáme na 60, pokračujeme
65 a až po dovršení 80 let chodíme každým rokem gratulovat. Vždy je to velmi příjemné
posezení. Tento zvyk máme rádi a vděčíme za něj i těm, kteří nám pomáhají
k dokonalosti. Našim jubilantům vážou květiny pracovníci květinářství Hortenzie Pacov
a potravinové balíčky připravují pracovnice Adélky Pacov. Moc děkujeme, vždy jsou
naši občané mile překvapeni a my jsme spokojeni.

„Rodáci “
Už se nám to kvapem blíží. Čas utíká jako o závod a my jsme plni příprav a nevíme kam
dříve skočit. Kdo by chtěl přiložit ruku k dílu, budeme jedině rádi. Přijďte nás ve čtvrtek
14. 7. 2016 v 19:00 hod do místního hostince podpořit. Toto setkání je připraveno pro
všechny, kdo se chtějí nějakým způsobem zapojit do této velkolepé akce. Domluvíme
vše potřebné a organizaci posuneme zase o kousek dopředu.

Lenka Jirků – Hasiči opět bodovali 
Začíná červenec a my máme za sebou první dvě hasičské soutěže. Tou první
byla soutěž v Eši, kterou jsme absolvovali poslední květnový víkend. Zde se uskutečnila
okrsková soutěž a soutěž o pohár starostky obce k 80. výročí SDH Eš. V obou případech
se nám dařilo. Okrsková soutěž se skládala ze štafety a následného útoku. Po štafetách
jsme obsadili průběžné druhé místo – jak ženy, tak muži. V následném útoku došlo u žen
ke zlepšení, muži si o malinko pohoršili. Při soutěži o pohár starostky obce jsme udrželi
laťku vysoko  Útok chlapci dokončili ve skvělém čase, avšak s jednou ztrátou. Tlak
vody nevydržela jedna hadice a praskla. Nakonec jsme v Eši obsadili stupně vítězů plus
nepopulární bramborové místo. Skončili jsme tedy na prvním a druhém místě (ženy),
třetím a čtvrtém místě (muži).
V sobotu 18. června jsme vyrazili na tradiční soutěž o pohár starosty obce
Věžná. Zde jsme měli vždy dva pokusy na útok. Nás ženy na této soutěži opustilo
štěstíčko a při útoku se dokonce podařilo zamotat i hadice  Obsadily jsme konečné
„1. místo“. Sice od konce, ale stále se držíme mezi těmi nejlepšími. (čas 80:15). Chlapi
to žádané štěstíčko v prvním kole také neměli, ale při druhém pokusu se ho již dočkali
a s časem 43:55 obsadili celkové 2. místo. Nyní nás čekají prázdniny a snad i nějaké
soutěže. Držte nám palce, ať se nám daří alespoň jako doteď.

Zdena Vobinušková - Vítání prázdnin s pohádkovými bytostmi
Kvůli časové vytíženosti kámenských hasiček a žen z kulturního výboru jsme se
rozhodly, že místo klasického Dne dětí uskutečníme Vítání prázdnin s pohádkovými
bytostmi. Tato akce proběhla v sobotu 25. června. I přes hrozící bouřku byla účast hojná.
Celkem přišlo 15 dětí, některé v doprovodu svých rodičů. Sraz byl na parkovišti, kde si
děti zahrály pár her. Pak se skupinka vypravila na pochod, jehož trasu jsme původně
plánovali ke Skalickému rybníku. Cílem se však nakonec ze strategických důvodů kvůli
bouřce stal park hradu Kámen.
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Hned při příchodu do parku se děti staly svědky zločinu, při kterém zlý
loupežník oloupil princeznu o její truhlu se zlaťáky. Princezna tedy děti poprosila, jestli
by ho nedopadly a truhlu jí nevrátily. Tímto začala strastiplná cesta, při které děti potkaly
vílu, Červenou Karkulku, babku kořenářku, vodníka a čarodějnici. Každá bytost zadala
dětem nějaký úkol, po jehož splnění se děti dostaly blíže k dopadení loupežníka. Ten
nakonec dopaden byl, truhla se navrátila princezně a vše by bylo perfektní, kdyby nás na
konci výpravy nedostihla bouřka s deštěm a kroupami. Naším útočištěm se staly veřejné
toalety, kde děti za odměnu dostaly balíčky a pitíčka. Po chvíli déšť zmírnil a všichni se
rozutekli domů. Bohužel kvůli počasí už nedošlo na opékání buřtů a hraní dalších her
v Oáze Pod kaplí. Doufáme, že během prázdnin se nám to podaří napravit a sejdeme se
všichni za lepšího počasí. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této akci
podíleli.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 24
Již několikrát jsem se tu zmínil o zvláště chráněných druzích. To jsou ty, které
pro jejich vzácnost vyjmenovává prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně přírody
a krajiny. Dneska bych tu rád uvedl další takový druh, se kterým jsem se poslední dobou
na Kámensku setkal. Jedná se o motáka pilicha. Tento pták patří k dravcům a je blízkým
příbuzným mnohem rozšířenějšího motáka pochopa.
Poblíž Kámena jsem se s ním nesetkal letos poprvé, zato po mnohaleté
přestávce. Navíc v době hnízdění, což jeho výskytu dodává na důležitosti. Vždyť hodně
pilichů přes naše území sice protahuje při jarním či podzimním stěhování, ale podle
údajů červeného seznamu hnízdí v celé republice jen 30 až 50 párů.
Rodové jméno moták vyznívá možná trochu hanlivě. Evokuje představu opile se
klátícího tvora. Ujišťuji však čtenáře, že pilich, stejně jako ostatní příslušníci tohoto rodu
působí spíš elegantně. Nelichotivý název si motáci vysloužili tím, že při plachtění drží
křídla trochu šikmo zdvižená, takže tvoří široce otevřené V a jejich let je proto trochu
kymácivý. O tom, že jsou přesto zdatnými letci svědčí naopak jejich dlouhý ocas,
uzpůsobený k obratnému kormidlování.
Samec pilicha působí dost nápadně. Je převážně modrošedý s bílým kostřcem
a černými špicemi křídel. Samička a mladí ptáci jsou shora zbarveni šedohnědě, zespoda
bělavě, tedy méně výrazně než samec. Pro svou štíhlou siluetu s poměrně dlouhými
křídly a ocasem a především již zmiňovaný neobvyklý způsob plachtění jsou však i oni
mezi našimi běžnými dravci snadno rozeznatelní.
Přes tvrzení starých mysliveckých knih, není pilich žádným úporným lovcem
užitkové zvěře. Jeho potravu tvoří převážně drobní savci, to znamená hraboši,
doplňovaní malými ptáky a hmyzem. Protože však znám názory mnoha lidí na dravé
ptáky vůbec, nebudu tu místo, kde pravděpodobně hnízdí blíž prozrazovat. Vždyť mám
stále v paměti třeba slova jednoho myslivce, který nálezci poraněného pochopa tvrdil, že
jde o mladou káni a radil mu ať ji utratí. Také nálezy záměrně otrávených mořských orlů
z nedávné doby či vyvražděná hnízda výrů mne nutí k takové opatrnosti. Pouze to, že
vím, že mezi čtenáři Občasníku je i dost lidí s opravdovým zájmem o okolní přírodu,
mne nutí podělit se tu o radost z opětného výskytu pilicha na Kámensku.
Sám jsem velice rád, že jsem se tu s ním opět setkal, neboť je to vlastně poprvé
v tomto století.
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[Zadejte text.]

Zlata Vobinušková: Hradní akce v létě 2016
Letní prázdniny ťukají na dveře, a
připomínám akce, které se budou na
v následujících dvou měsících odehrávat.
















proto
hradě

do 31. července - Výstava historických dud
4. - 6. července - Hrad Kámen napříč
staletími - skupina historického šermu Aurinko
Félag předvede šermířské, taneční a kejklířské
umění
5. července
- 17:00 - přednáška „Historické dudy,
nástroj králů i žebráků“ - přednáší
kurátor výstavy pan Mgr. Miloslav
Vaváček
- 18:30 - koncert skupiny Dei Gratia středověká hudba
- 19:30 - 21:30 - večerní prohlídky
„Příběhy kámenské“
- 22:30 - ohňová show skupiny historického šermu Aurinko Félag
9. a 10. července - komentované prohlídky po parku
16. července - III. Pohár motorových dvoukolek - k vidění budou nejstarší
motocykly české i zahraniční výroby
23. a 24. července - speciální prohlídky pro děti
30. července
- 17:00 - přednáška „Historické dudy, nástroj králů i žebráků“ přednáší kurátor výstavy pan Mgr. Miloslav Vaváček
- 18:30 - koncert skupiny Dei Gratia - středověká hudba
- od 19:30 - večerní prohlídky hradu Kámen aneb Hrad ožívá po
setmění
13. a 14. srpna - Kámenské hradohraní - letošním námětem bude majitel
hradu Jindřich z Ciglheimu, po oba dny budou probíhat šermířské souboje
a pohádky v podání SHŠ Aurinko Félag
- 13. srpna - večerní prohlídky „Příběhy kámenské“, poté ohňová show
20. a 21. srpna - speciální prohlídky pro děti
27. srpna - večerní prohlídky hradu Kámen aneb Hrad ožívá po setmění
27. a 28. srpna - komentované prohlídky po parku

Myslím, že letní nabídka kulturních akcí vás opět nezklame. Podrobnosti k akcím
průběžně najdete na webových a facebookových stránkách hradu.
Těšíme se na Vaši návštěvu 
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[Zadejte text.]

30. 6. 2016 - František Hofman, Lenka Jirků, Jaroslava Přibylová,
Miloslav Daněk, Zdena Vobinušková, Zlata Vobinušková
foto Zlata Vobinušková, Lenka Jirků

Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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