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Kámenský občasník č. 5
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Nevím, co všechno jsem sliboval do příštího (to jest tohoto) čísla v okurkové
sezóně, až nebude o čem psát. Dokonce jsem si myslel, že letní číslo vůbec nevyjde
a redakce si vezme něco jako umělecké prázdniny. Ale zpravodaj vychází a okurky zase
nebudou. Přibylo spolupracovníků a dopisovatelů, vrcholí některé projekty a události se
jen hrnou. Je méně fotografií, více textu a dokonce více stránek. A mne těší, že už na to
nejsem sám.
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Stránka pro Veroniku
Letošní léto bylo dost chudé. Chudé, co se týče slunných dnů. Nevím, jestli se
ještě tento rok nějakého výrazného oteplení dočkáme – snad. Kdo nebyl v cizině, asi si
koupání moc neužil. Proto doufám, že si všichni našli zábavu jinou. Ať už v teplém oblečení večer u táboráku, nebo v kině, divadle nebo kdekoli jinde s partou přátel okolo sebe
a dobře jste se bavili.
I v dnešním čísle – posledním letním – vám všem přinášíme výběr z kulturních aktivit
okolních a blízkých měst. 
20.08.2011 Dvůr Pivovaru Poutník
XIII. ročník - Možnost exkurzí v pivovaru (do 18:00 hodin) 5 druhů piva včetně kvasnicového
Vstupné:Zdarma
Začátek: 13:00
20. 8. 2011 Pacovský jarmark
Výroční řemeslný trh Pacovský jarmark – I. ročník. Zámecká zahrada od 10 – 17 hodin.
Muzeum strašidel
Otevírací doba během turistické sezóny (1.6. - 30.9.):
Po - Pá 9:00 - 12:00 12:30 - 17:00
So - Ne 10:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Dospělí: 25,-Kč, děti: 15,-Kč
Opět si dovolím zmínit Táborská setkání.
Letos probíhají od 9. – 11. 9. 2011
Jelikož nevím, jak to bude s dalším číslem občasníku, zmíníme se o pouti v Pacově již
dnes. V roce 2011 se tradiční pacovská pouť uskuteční v sobotu 1. října a v neděli
2. října.
Akce, která zaujala a mohla by být příjemným zakončením prázdnin pro všechny, je Neckyáda, kterou pořádá město Chýnov 27. 8. 2011 od 14.00. Akce je rozdělena do různých
věkových kategorií, mohou soutěžit všichni, co se na tuto akci cítí S sebou je potřeba
jakýkoli průkaz, kterým prokážete svůj věk. Od 13:30 vyplnění přihlášek, necky dodá
pořadatel. 
Další pravidelná akce se bude konat opět v Chýnově 3. 9. 2011 od 13:00 – jedná se
o Setkání s Armádou České republiky. Vstupné je dobrovolné.
Za pár dní se vrátí děti do školy a začnou jim opět povinnosti. Některé se těší, některé ne.
Ať už je to jakkoli, všichni jim držíme palce, aby byl rok 2011/2012 co nejméně problémový a stresový. Jak pro ně, tak pro vás. Pokud ještě jedete na dovolené, přejeme co nejkrásnější počasí a co nejvíce pozitivních zážitků.
Krásný zbytek léta a hlavně bez nehod!
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Co se děje v obci












Obec podala žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) na projekt Úpravy veřejných prostranství a ploch v obci
Kámen. Projekt vznikl z několika námětů a opíral se mimo jiné o výsledky ankety občanů v Kámeně. Obsahuje 4 části:
a) Vytvoření klidové zóny pro mládež, seniory, rodiče s dětmi a občany obce. Práce zahrnuje zarovnání a terénní úpravy, založení trávníku a výsadbu keřů, vytvoření mobiliáře pro malé děti (prolézačky, houpačky apod.) a obnovu křížku
b) Úprava okolí fotbalového hřiště – odfrézování pařezů, úprava povrchu a výsadba
nových stromů
c) Schody z parkoviště na přechod
d) Nákup motorové pily
Do projektu nebyl zařazen bezbariérový vstup na poštu. Do konce roku 2011 se dozvíme výsledek výběru, k realizaci vybraných projektů dojde v roce 2012.
Vrcholí projekt Modernizace veřejného rozhlasu v obci Kámen. Jedná se o dokončení
rozhlasu v Kámeně a jeho propojení do místních částí Nízká Lhota a Nový Dvůr, legalizaci radaru v Kámeně a modernizaci veřejného osvětlení podél hlavní komunikace I/19. Z výběrového řízení vyšla vítězně firma Elpemont Valašské Meziříčí a brzy
dojde k realizaci. Projekt bude dotován z Programu rozvoje venkova SZIF.
Konečně se také blíží k cíli projekt, jehož hlavní součástí je osvětlení přechodů. Práce
provede firma ELPE Pelhřimov a bude dotován z fondu Kraje Vysočina.
Pokročil i hasičský projekt opravy zbrojnice. Bylo obesláno 6 stavebních společností
a zahájeno výběrové řízení.
Také objekt Toska, o kterém byla řeč ve 2. čísle KO, se pohnul k nějakému vývoji.
Zatím byl geodeticky zaměřen a brzy bude zapsán do katastru nemovitostí. Začne se
připravovat projekt na jeho přestavbu.
Obec nabízí občanům různé zajímavé služby. Jedná se o tři skupiny služeb:
1) Czech Point nám umožňuje vydávat úřední výpisy z rejstříku trestů, z bodového
hodnocení řidičů, z katastru nemovitostí, z obchodního nebo živnostenského
rejstříku, z insolventního rejstříku atd.
2) Kancelářské práce – kopírování nebo laminování
3) Technické práce. Obec má techniku, která by mohla sloužit i občanům (traktor
s předním nakladačem, auto Pickup se závěsným zařízením, sekačka, motorové
nůžky na plot apod.)
Nabídka všech služeb a ceník budou po schválení zastupitelstvem zveřejněny na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Webové stránky http://obeckamen.cz se změnily, mnoho nových informací na nich už
je (např. všechna čísla tohoto časopisu) a další se chystají. Těšilo by nás, kdyby je
občané více sledovali.
Společnost COOP Jednota oslovila obec s žádostí o pomoc při řešení prodělečnosti
prodejny. Připravila anketu, ve které občané odpovídali na otázky týkající se prodejny.Bylo odevzdáno 38 anketních lístků. Z odpovědí vyplývá, že všichni chtějí prodejnu ve vsi zachovat, mnozí jsou se vším spokojeni (sortiment, kultura prodeje,
prodejní doba), ale někteří mají připomínky a návrhy na zlepšení.
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Na hradě se dějí zajímavé věci a bylo by
dobré, kdyby hrad více spolupracoval
s obcí. Úžasné mezinárodní setkání milovníků motorových dvoukolek konané
15.-16. července u příležitosti 105.výročí
1.světového závodu motocyklů v Pacově
proběhlo bez jakékoliv publicity a občané o něm nic nevěděli. Lepší propagaci
měla večerní prohlídka hradu
s doprovodným programem dne
13. srpna. Návštěvníkům z celého okresu
se program líbil, ale postrádali občerstvení mezi prohlídkou a vrcholným
představením ohnivé show.
Obec nemůže přímo řešit občerstvení
pro turisty ani další služby. Ale zdá se,
že „Restaurace v podhradí“, dříve
U Kunstů, nabrala nový svěží vítr a jestli
to nadšení novým nájemcům vydrží, bubude Kámen pro hosty mnohem přitažlivější.
Vlastníci domů mají ze zákona povinnost označit dům číslem popisným, a to
buď na oficiální modré tabulce nebo jiným estetickým a čitelným způsobem. Zdá se,
že v Kámeně nejsou označeny domy s číslem popisným 1, 8, 10, 27, 39, 44, 46, 50,
53, 64, 73, 76 (poškozeno), 78, 87, 97, zatímco v Nízké Lhotě a v Novém Dvoře se
zdá být skoro všechno v pořádku. Modré tabulky dodá zájemcům obec, jiné značení
si musí obyvatelé zajistit sami.
 Občané využívají obecní plochy
k uskladnění dřeva, písku apod.
Obec vydá obecně platnou vyhlášku o poplatcích za užívání ploch,
které jsou v jejím majetku,
s platností od 1. 1. 2012. Do té doby mohou všichni přemístit hromady na vlastní pozemky anebo je
uspořádat tak, aby se zmenšila využitá obecní plocha na minimum.
Toto opatření přispěje ke zvelebení naší vesnice.
Pan Brychta stále neodklidil vrak automobilu na obecní silnici.
Pánové Pospíchal, Pavlík , Mikulka, Douša, Kubíkové zapomněli zaplatit poplatky za
popelnice nebo za psy. Ale to se dá napravit.
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Helena Králová - Cyklotrasy nejen pro rodiny s dětmi po okolí Kámena
V našem občasníku budeme během cyklistické sezóny zveřejňovat cyklotrasy
v okolí Kámena. Většinou se jedná o kratší trasy po okolních vesnicích, vhodné pro rodiny s dětmi. V tomto čísle doporučujeme dvě „základní“ trasy.
Kámen – Věžná – Vintířov – Dobrá Voda – Kámen (11 km)
Velice příjemná a nenáročná cyklotrasa, vhodná pro děti. Z Kámena jeďte přes letiště do Věžné a pokračujte po silnici do Vintířova. Doporučuji zahnout doleva těsně před
Vintířovem, ještě před autobusovou zastávkou. Dostanete se tak ke kravínu, kde si mohou
děti odpočinout při zastávce u mladých býčků. Pokračujte kolem kravína dál, napojíte se
na asfaltovou cestu (na ní jeďte vlevo). Po této cestě pořád rovně se dostanete až do Dobré
Vody. Otvírají se zde krásné výhledy na Věžnou a Kámen. Krátký úsek této cesty je nezpevněná polní cesta, ale pokud nejsou příliš veliké deště, je dobře sjízdná. Z Dobré Vody
se už vracíme třešňovou alejí zpět do Kámena.
Kámen – Dobrá Voda – Vysoká Lhota – Nový Dvůr – Nízká Lhota (10 km)
Opět velmi pěkná trasa, pro děti již trochu náročnější, zejména kvůli sjezdu mezi
Vysokou Lhotou a Novým Dvorem a stoupání z Nízké Lhoty do Kámena. Doporučuji
v období zrání třešní.
Z Kámena jeďte po silnici do Dobré Vody, zde zahněte za čekárnou doleva na Vysokou Lhotu. Ve Lhotě přejeďte náves a mezi baráky vyjeďte až na nejvyšší bod této trasy
s krásným výhledem do kraje (630 m n.m.). Odtud je rychlý sjezd třešňovou alejí dolů
k hlavní silnici (děti, pozor!). Musí se překřížit hlavní silnice a pak se pokračuje ve sjezdu
až do Nového Dvora. V Novém Dvoře zahněte vlevo, je zde značena modrá turistická
trasa. Ta nás dovede až do Nízké Lhoty. Zde na návsi zahněte vlevo a už nás čeká jen
závěrečné stoupání a pak příjemný sjezd z Nízké Lhoty do Kámena.

Helena Králová – Kam patříme
Na tomto místě našeho občasníku bych Vám chtěla prezentovat Kámen z pohledu
geografického a statistického. Pokaždé se zaměřím na jiné téma. Věřím, že zde najdete
mnohé zajímavé informace.
Kam vlastně patříme? Do Čech nebo na Moravu?
Jednoznačně do Čech, a to i přes příslušnost do kraje Vysočina. Vysočina, lidový
název pro Českomoravskou vrchovinu, se rozkládá na území dvou historických zemí –
Čech a Moravy. Ani zavedením kraje Vysočina se tyto historické hranice nezměnily a i
nadále patříme do Čech.
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Nicméně kraj se sídlem v Jihlavě není nic nového, existoval již v letech 1949 –
1960. Právě to, že Kámen leží na rozhraní dvou geografických celků Českomoravské
vrchoviny a jižních Čech, zapříčinilo poměrně častou změnu krajské příslušnosti. Posuďte
sami: do roku 1751 náležel Kámen do kraje Bechyňského, poté do Táborského, tedy
k jižním Čechám. V letech 1868 – 1949 krajská správa neexistovala. V letech 1949 –
1960 bylo celé území součástí Jihlavského kraje, od roku 1960 kraje Jihočeského. A od 1.
ledna 2000 je Kámen součástí kraje Vysočina.
Takže když se Vás někdo zeptá, odkud jste, můžete s hrdostí říci, že z jižních
Čech i z vysočiny…
Pacov – malý okres?
Poté, co byly v roce 2002 zrušeny okresní úřady, tedy i Okresní úřad
v Pelhřimově, kam Kámen spadal, bylo potřeba najít systém, na jaké instituce přesunout výkon státní správy, které nelze z různých důvodů vykonávat na úrovni kraje či
jednotlivých obcí. Bylo rozhodnuto, že tyto funkce budou vykonávat některé větší obce (města), a to i pro obce ze svého tzv. správního obvodu. Některé agendy byly přesunuty na „obce s rozšířenou působností“ (ORP, celkem 205), jiné (ty, pro které je
vhodnější menší region), na „pověřené obecní úřady“ (POÚ, celkem 393). Máme to
štěstí, že pro obec Kámen je ORP i POÚ Pacov. Nejedná se tedy o okresní úřad, ale
o to, že městský úřad Pacov vykonává navíc některé agendy státní správy i pro obyvatele okolních obcí.
Jen pro upřesnění, okres Pelhřimov se svými hranicemi nadále existuje, ovšem
neexistuje okresní úřad, který by na tomto území jednotně vykonával svou činnost.
Jedná se spíše o statistickou jednotku.
A na závěr: Myslíte si, že jsme malá, nebo velká obec?
K 1.1.2011 jsme měli 266 obyvatel (zdroj ČSÚ), stejný počet mělo dalších 6 obcí
a do intervalu 261-271 obyvatel spadalo celkem 91 obcí. Takže docela běžná velikost,
nemyslíte? V přiložené tabulce najdete srovnání s nejmenší a největší obcí Česka. Více
o obyvatelstvu až zase v příštím čísle občasníku.

Pořadí podle
velikosti

Obec

Počet obyvatel

1
2138-2144
6251

Březina (okres Vyškov)
Kámen
Praha

3
266
1 257 158
zdroj ČSÚ
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Bohumil Richtrmoc - Příspěvek do občasníku
Koukám jedním oknem z domu do již vzrostlé zahrady a když přejdu na opačnou stranu,
vidím oknem na sever impozantní siluetu „našeho“ mystického hradu. Trochu po selsku
počítám a dovídám se, že většině ovocným stromům na naší zahradě bude pomalu na
devatenáct let, doba, před kterou jsme se
sem přistěhovali, zlákáni právě hradem,
okolní přírodou, Svidníkem, Vysočinou,
tenisovým kurtem. I novým domem s holou
zahradou jako výzvou vytvořit něco k obrazu
svému. Málem dvacet let, to už se něco
a někde otiskne, na duši i na těle, něco přiroste k srdci, zvlášť hezké milé věci. Udržovaná původní stavení, květinové předzahrádky jako třeba v uličce kudy chodím na
autobus a hlavně působivá panoramata naší
obce ze všech světových stran právě díky
kopci s dominantou hradu Kámen. Je to tu
hezké a mohlo by to být ještě lepší, jsem si
vždy říkal, a tak mě mile překvapilo pár
věcí, které se najednou objevily spolu
s novým vedením obce. Třeba tento občasník, kde se transparentně hovoří o potížích,
obecních financích ale i plánech a možnostech do budoucna. Otevřenost a informovanost určitě přináší lidem větší pocit sounáležitosti s děním obce a zvyšuje obecnou důvěru. Dotazník všem obyvatelům Kámena
potvrzuje zájem vedení obce o zlepšování prostředí, ve kterém všichni dohromady žijeme.
Koneckonců to konkrétně stvrzuje rozhodnutí zaměstnávat trvalého pracovníka pečujícího o vše možné týkající se vzhledu naší vsi pod hradem, kterou v letní sezóně navštěvuje
nemálo turistů. K tomu gratuluji všem, kteří na nápad přišli, uskutečnili jej a měli správnou volbu.

Václav Šmejkal – Odkud jsme
Podnětem k tomuto příspěvku bylo „sdělení“ pana starosty, že je z Teplic. Bylo by dobré
se vzájemně seznámit s místem a jeho okolím, ze kterého jsme se do Kámena přistěhovali.
Já jsem do Kámena čp. 65 přišel z obce OPOLANY. Tato středisková obec je
společná pro Kánin, Opolánky a Oškobrh. Leží v Polabí 8 km jihovýchodně od lázeňského města Poděbrady v nadmořské výšce 195 m.
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Obec je zmiňována v Kosmově kronice, kdy spolu s Káninem patřila klášteru
sv. Jiří na Pražském hradě. Původní ves Oškobrh zanikla 1420 vypálena křižáky a znovu
obnovena s Opolánkami v polovině 18. století – parcelací panského ovčína.
Chod obce s 434 obyvateli v Opolanech, 193 v Kánině, 173 v Opolánkách a 63
v Oškobrhu řídí 7 členné zastupitelstvo v čele se starostkou. Jedním z problémů obcí, ač
jsou členy svazu „Cidlina“, je kanalizační sít a vodovod. Vodovod má jen Oškobrh
a kanalizační síť Kánín. Nutnost výstavby obecních vodovodů se projevila zejména po
záplavách v roce 2002. Obcemi protéká Cidlina a Sánská strouha, které se rozvodňují.
K zajištění údržby veřejných prostranství, komunikací, dětských hřišť a poskytování různých služeb pro občany má OÚ vlastní mechanizaci a několik pracovníků na veřejně prospěšné práce. V obci je MŠ, kde je i fitcentrum a klubovna. Z bývalého kulturního domu
je tančírna, v budově bývalé školy je Obecní restaurace a bývalá fara slouží jako Domov
rodinného typu (Diakonie). Dítka školou povinná navštěvují ZŠ v Libici n. C., Velkém
Oseku nebo v Poděbradech. Středoškoláci pak různá místa – Poděbrady, Nymburk, Kolín,
Lysá nad Labem.
V obcích je několik malých firem a další možnost zaměstnání poskytují lázeňské provozy
v Poděbradech, železniční uzly Kolín a Nymburk, v Libici n.C. výroba malé zemědělské
mechanizace a nejnověji automobilka TPCA u Kolína. S TPCA a Poděbrady je obec spojena autobusovou dopravou. Katastrem obcí prochází dálnice D 11. V Opolánkách je
železniční zastávka na trati V. Osek – Hradec Kr., v Libici n.C. je zastávka trati KolínLysá nad Labem-Praha Masarykovo n. Nedaleko je křížení nájezdu na D 11 se silničním
tahem Kolín-Jičín.
Nad obcí Opolany se „tyčí“ 285 m vysoký zalesněný kopec Oškobrh. Na jižním vrcholu
jsou stopy keltského hradiště a na nižším severním patrně hradiště typu slavníkovského.
V nedalekých Dobšicích je nově zřízené Keltské muzeum.
Na Oškobrhu je soukromá obora vysoké zvěře (mufloni). Po dohodě s oborníkem
je možno vrchol navštívit a dohlédnout do širého kraje. Katastrem obcí protéká již zmiňovaná Lánská-Sánská strouha – kanál založený v 15.století k napájení soustavy rybníků.
Byla tu totiž jedna z největších rybničních oblastí – asi 48 rybníků. Strouha odbočuje
z Cidliny a ústí do Mrliny u Nymburku. Budována byla za správcování poděbradského
panství Perštejny. Součástí poděbradské soustavy byl v té době největší rybník Blato –
996 ha.
Uprostřed Opolan byl v roce 1893 postaven novorenesanční evangelický kostel.
Za pozornost stojí i evangelický hřbitov za vesnicí ze stejného období, který je založen
podle bratrského hřbitova v saském Ochranově (Hernhut). Výjimečnost je v tom, že každý
zde pohřbený, do současnosti, má bez ohledu na původ, společenské postavení a majetek
stejný hrob – velikostí i úpravou. Hřbitov je zapsán jako památka a hřbitovní řád je přísný
a nutný dodržet.
Z okolních sídlišť připomenu Libici nad Cidlinou, která je i v Evropě známa jako
rodiště sv. Vojtěcha. Stále je zde prováděn archeologický výzkum. Na hradišti jsou vytaženy základy kostela a údajně paláce. Některé z významných nálezů je možno spatřit
v muzeu v Poděbradech, ale i v Praze. Za c. k. monarchie údajně zde byla největší výrobna potažních vozidel – Férova strojírna. 28. 12. 1944 spojenecký letec „kotlář“ omylem
napadl a rozstřílel osobní vlak. V blízkosti napadení byl 26 obětem vztyčen pomník. Odhalení v roce 1950 byl přítomen Ant. Zápotocký.
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Blízké Sány jsou rodištěm Jana Čapka ze Sán. Byly zde stopy po jeho tvrzi.
Znám je útěkem od Lipan. Byl však úspěšným polním hejtmanem a dovedl vojsko až
k Baltu. Po ukončení husitských válek byl velitelem polského krále Vladislava. Po bitvě
u Varny v r. 1445 z dobových zpráv mizí. Nyní vychází kniha s novým pohledem na jeho
působení.
Okresní město Kolín je rodištěm rybníkáře Jakuba Krčína, údajně J.G.Debureau
– Největšího z Pierotů. Léta zde působil populární kapelník a autor populárních skladeb –
učitel František Kmoch.
Z města vychází cyklotrasa, sledující tok Labe. Pro milovníky retro jízd se starými vlaky je zážitkem jízda rekonstruovanou řepařskou drážkou – rozchod 600 mm.
Poděbrady – lázně pro choroby srdeční a cévní. Považují se také za rodiště Jiřího
z Poděbrad. V r. 1905 byl navrtán v hloubce 98 m pramen mineralizované vody. Provoz
lázní byl zahájen 1908. Na budově proboštství je pamětní deska botaniku páteru Rösslerovi 1795-1829.
Výletní parník čeří hladinu Labe od soutoku s Cidlinou a do Nymburka. Blízký
Městec Králové je údajným rodištěm Přemysla Otakara II. K prohlídkám i studiu slouží
skanzen v Přerově nad Labem, založený již v roce 1896. Byla sem přenesena chalupa
z Národopisné výstavy.
Další skanzen je z památné Kouřimi. Její kulisa byla využita ve filmovém zpracování Poláčkových „Bylo nás pět“.
V televizních seriálech „účinkují“ nemocnice, náměstí a budova střední školy
v Kolíně. V Inženýrské Odyssei je podnik Soja Kolín. Poděbrady také „hrají“ – film
Dědeček automobil a televizní Ordinace v růžové zahradě. Soutok Cidliny s Labem je
kulisou filmu s Pierrem Richardsem v hlavní roli.

Jan Tomášek - Několik střípků z dějin Nového Dvora u Kámena
Původně zde byl hospodářský dvůr, který patřil k panství Proseč u Pošné. V roce
1815 byl tehdejším majitelem Ferdinandem Schererem z Neuhofsthalu oddělen od prosečského panství a spolu s Německou (Nízkou) Lhotou a dalšími pozemky spojen v jeden
statek Nový Dvůr (německy Neuhof), který byl zapsán v roce 1818 do Desk zemských.
Ferdinand Scherer z Neuhofsthalu zde nechal v roce 1815 postavit empírový zámeček,
obdélníkovou budovu, uprostřed rizalit s balkonem na čtyřech litinových sloupech, který
je zakončen trojúhelníkovým štítem s reliéfem dvou Gracií (služebnic antických bohyň)
držících znak Schererů. Nad štítem je hranolová věžička zakončená cibulí. V původním
zařízení zámku býval kvalitní barokní obraz s antickou tematikou Apollóna a Dafné, další
osudy obrazu nám však nejsou známy. Ferdinand Scherer nechal při statku vybudovat
strojní přádelnu ovčí vlny a vedle továrničku na sukno s valchou a barvírnou. Ke statku
patřil ještě Černý mlýn s katrovou pilou. Do našich dnů se zachoval velice zajímavý ručně
kreslený plán celého areálu statku a dílen, jejichž stroje byly poháněny vodou z důmyslné
kaskády rybníčků.V roce 1819 byl na statek Nový Dvůr kvůli velkému zadlužení uvalen
konkurs a statek byl převeden na věřitele, k jejichž rukám byl spravován c. k. zemským
soudem.
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Statek s empírovým zámečkem v Novém Dvoře pak změnil v průběhu 19. století
několikrát svého majitele. Tak v roce 1833 získal statek dražbou JUDr. Josef Likawetz,
pak v roce 1836 Vojtěch Josef Lederer, ještě v témže roce jej získal Bedřich Antonín Pilz.
V roce 1850 Adolf a Matylda Purkhartovi a po nich Ignác Třebický (Trebitzki), v roce
1870 je majitelem statku uváděn Karel Třebický. V roce 1876 pak v rámci dědického
řízení připadl statek Wolfgangu Jelínkovi (psáno též Gelinek), synu Anny Jelínkové, rozené Třebické.
V dubnu 1879 majitel velkostatku
Nový Dvůr Wolfgang Jelínek oznámil okresnímu hejtmanství, že hodlá z bramborového
škrobu vyrábět sirup; při statku vznikla škrobárna, jejíž provoz se v následujících letech
rozšiřoval. Od Wolfganga Jelínka koupil
v roce 1894 Nový Dvůr Hynek Karlík,
v jehož škrobárně se kromě bramborového
škrobu vyráběl ještě dextrin. Nedlouho potom
koupil celý statek i se škrobárnou pražský
stavitel František Rožánek, který měl (stejně
jako jeho předchůdce) spory se sousedy kvůli
znečistění vody v místním potoce průmyslovým odpadem ze škrobárny. František Rožánek měl údajně na zámečku hodnotnou sbírku
starožitností.
V roce 1907 se František Rožánek
vzdal dalšího provozování výroby škrobu,
dextrinu a dextrozy pod vlastní firmou. Po F.
Rožánkovi získala statek firma M. S. Glasera
synové, zasílatelství a obchod plodinami v Pelhřimově, Julius a Jindřich Glaserové. Později převzal statek a škrobárnu v Novém Dvoře syn Jindřicha Glasera, pražský advokát
JUDr. Oskar Glaser a vlastnil je až do německé nacistické okupace, kdy mu byl jeho majetek, jako občanu židovského původu, zabaven a uvalena na něj nucená správa. Po skončení 2. světové války byl statek, továrna a zámeček v držení čs. státu, ale to už je úplně
jiná kapitola dějin Nového Dvora.

20. 8. 2011 - František Hofman, příspěvky Veronika Čupitová, Helena Králová,
Bohumil Richtrmoc, Václav Šmejkal a Jan Tomášek
Foto Bohumil Richtrmoc, Helena Králová, František Hofman
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , oukamen@quick.cz
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