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Kámenský občasník č.4
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Furt se něco děje. Ta věta moţná není spisovně, ani jsem ji nevymyslel, ale dobře
vystihuje situaci. Těch událostí je mnoho, jedna překrývá druhou, jedna je důleţitější neţ
druhá, pro jednu zapomínám na druhou. Ale naučil jsem se všechno si psát a ještě podtrhávat, a tak ani moc nezapomínám, spíš nestíhám. A co je dnes fotografií, a které vybrat
a které nevybrat? Tentokrát se nám ani nevejdou řádky z obecní kroniky, ty odsuneme na
okurkovou sezónu, bude-li jaká.
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Stránka pro Veroniku
Kdyţ se psalo číslo Kámenského občasníku 2/2011, říkali jsme si, kolik ještě zbývá do léta
času. Uběhlo to opět neuvěřitelnou rychlostí a před námi se otevírá dva měsíce trvající (pro většinu dětí
nádherné a s napětím očekávané) období. Určitě mnohým z vás přinesly děti domů před prázdninami
nadílku v podobě vysvědčení. Ne všechna jsou však radostná. Neţ ale začít trestat, vyhroţovat nebo
nadávat, je dobré si uvědomit, ţe dítě nosí známky celé pololetí a měli jsme dost času s problémem
pomoci. V neposlední řadě je dobré si vzpomenout na své vlastní výsledky  Známka, která se na
vysvědčení objevila je subjektivní hodnocení od učitele a není pouze výsledkem dítěte, ale i rodičů.
Pevně věřím, ţe si prázdniny uţijí všichni, bez ohledu na to, jedná li se o človíčka, který teprve školu
navštěvovat začne, nebo maturanta, který má za sebou první rok státní maturity. Byla to jistě dřina.
Důleţité je mít si s kým volno a slunné dny uţít a hlavně kde.
Proto jsem pro vás připravili pár rodinných typů na léto 2011 

Středověké slavnosti na Kozím Hrádku
sobota 2.7.2011
Šermířská vystoupení, historická hudba a tanec, dobové trţiště a řemesla, sokolníci, pohádky a dílny
pro děti, dobové občerstvení, domácí zvířata, venkovní šachy, výstava starých pohlednic, noční ohňová
show.
14:00 - 22:00.
Housův mlýn
sobota 2.7.2011 - ne 31.7.2011, Tábor
Kaţdou prázdninovou sobotu i neděli - vţdy ve 14:30 Vás kališnický bratr pozve výstřelem z děla do
podzemí. Formou oţivlých obrazů potkáte zakletou mlynářku z Dobronic, mnicha a další legendy.
Vstupné 90,- Kč dospělí, 50,- Kč děti.
Prodej vstupenek v pokladně Husitského muzea.
Jízdy parním vlakem Českou Kanadou do Nové Bystřice
pátek 1.7.2011 - neděle 28.8.2011, Jindřichův Hradec
Jízdy parním vlakem po jindřichohradecké úzkokolejce malebnou krajinou České Kanady z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpět. Odjezd 9:25, návrat 13:50 a odjezd 15:05, návrat 19:31.
Další akce na konec prázdnin pro celou rodinu je jako kaţdý rok Země Živitelka v Českých Budějovicích. Letos se koná od 25.8.- 30.8. 2011, čtvrtek - pondělí 9.00 - 18.00 hod. úterý 9.00 - 17.00 hod.
Základní vstupné je 80,-Kč.
Kdo nemá svůj vlastní bazén a přemýšlí, kam se na celý den uchýlit k vodě a příjemně si zarelaxovat,
pro toho jsou jako dělané Aquaparky. Úţasný venkovní je v Jindřichově Hradci, nyní je nově postavený a otevřený v Soběslavi.
Prázdniny a celkově léto utečou jako voda. Ať uţ si volný čas a dovolenou uţíváte v Čechách
nebo v zahraničí, přejeme, ať vyjde počasí, zábava a zpátky domů se vrátíte odpočatí, s nově získanou
energií a hlavně v pořádku. Všem krásné léto a děti ať v září vykročí pravou nohou. 
Hezké prázdniny!
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Co se děje v obci


Kámenští hasiči úspěšně oslavili 100-leté výročí zaloţení sboru. Vyšlo jim počasí, v hasičské
soutěţi mezi mnoha sbory z okolí sice neuspěli, ale lidé přišli, dobře se bavili, shlédli vystoupení
veteránů, ukázky záchranářských technik i šermířské klání, občerstvení a hudba byly zajištěny do
pozdních hodin - veskrze vydařená akce.



Obec odkoupila 3 lesní pozemky, na kterých jsou studně napájející Nový Dvůr.



Obec čeká na realizaci několika dotačních programů, která se přes úřednickou byrokracii táhnou
mnoho měsíců nebo let. Uţ se ani nechci uchylovat k ironickým poznámkám o čekání na stavební
povolení pro 3 sloupy osvětlení, ale asi budeme rádi, kdyţ se oba přechody ještě letos osvítí.



Opět byla otevřena hospoda u Kunstů, tentokrát jako Restaurace v Podhradí. Zato Toska, připravená k různým akcím většího rozsahu, jako restaurace nějak nechce fungovat.



Na hradě byla slavnostně odhalena originální svatební korouhev
a Štěpánky Belgické z roku 1881.



Zemědělské druţstvo VOD Kámen uspořádalo na letišti velkorysý Case day, den úspěšné traktorové značky Case s předvedením síly a šikovnosti traktorů a strojů Case. Druţstvo jich prý několik
zakoupilo.



Obec také rozšiřuje vozový park, a sice z peněţního daru společnosti ČEPS. Zakoupila ojetý
traktor Zetor s předním nakladačem a ojeté vozidlo Felicia Pick-up.



Zaměstnanec obce Jaroslav Škrleta se ještě nezastavil. Namátkou - opravil vodovod a střechu
Tosky, postavil nový plot kolem vodojemu, vyčistil několik ucpaných kanálů, dobývá dřevo
v lese, opravuje stroje, ostříhal ţivé ploty a seká trávu. Práce má na mnoho let dopředu.



Tak jak je zvykem, starosta na hradě přivítal nové občánky obce. Jedinečnost ceremoniálu nezkazil ani fakt, ţe za uplynulý rok přibyla v obci jen jedna nová občanka. Ovšem je nutno říci, ţe
Anetka se chovala vzorně, bez protestů a pozorně vyslechla slavnostní projevy a určitě si z nich
vezme poučení pro celý ţivot.



Z vedení hradu v tichosti odešel dlouholetý ředitel a kastelán pan Miloslav Vaňha. Nepřísluší mi
vyjadřovat se k této nové situaci, ale zásluhy M. Vaňhy o rozvoj hradu a jeho okolí by neměly být
zapomenuty.



Předchozí starosta pan Dalibor Jaroš oslavil ţivotní jubileum.



Zastupitelstvo obce provedlo dotazníkovou akci k připravovanému projektu Komplexní úpravy
veřejných prostranství a ploch v obci Kámen. K výsledkům ankety a k dalším podnětům od občanů se vracíme níţe.



Nové webové stránky jsou před dokončením a stojí za to je občas navštívit. Úřední deska funguje,
fotek bude čím dál víc, nově je instalovaná návštěvní kniha pro názory čtenářů a další stránky budou přibývat. Proto klikejte na http://www.obeckamen.cz .

korunního prince Rudolfa

Nabídka
Kupte dárek svým blízkým! Nádherná obrazová publikace Vysočina shůry obsahuje na
dvoustraně obec Kámen i hrad Kámen. Cena na trhu 790,- Kč, cena na obecním úřadě pouhých
490,- Kč !
Vyzdobte si byt nebo pracoviště! Působivý letecký snímek obce za pouhých 100,- Kč. Přijďte si na obecní úřad vybrat jeden ze 4 pohledů! Rozměry 30x40 cm. Uzavírka objednávky 15. 7. !
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Tyhle pařezy mě přišly draho. Fotbalisté zapózovali
kvůli frézování a pan starosta za to musel
odmávat celý zápas jako pomezní sudí. Nebyl by to
býval ţádný problém, kdyby se v obou poločasech
nespustila průtrţ mračen. Ale aspoň jsme vyhráli.

Vítání občánků

Z pouti
Case day
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Hasiči v Kámeně slavili 100 let !!
Tady bude jednou oáza klidu, odpočinku a radosti
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Anketa – návrhy občanů a odpovědi obce
Občané se vyjadřovali ke čtyřem bodům ţádosti o zařazení obce do dotačního programu Leader
a navrhovali další akce. Obec navrhuje: a) odpočinkovou zónu na úvozové cestě p.č. 900,
b) frézování pařezů a novou výsadbu u fotbalového hřiště, c) schody z přechodu na parkoviště,
d) bezbariérový vchod na poštu a obecní úřad. Příjemně nás překvapil zájem občanů, vrátilo se
100 dotazníků, většinou pojatých velmi konstruktivně. Odpovídáme na některé návrhy:



















NO (návrh občanů): Všechno je špatně, stavte raději obchvat a vodovod a kanalizaci.
OO (odpověď obce): Dokumentace k obchvatu je připravena, ale silniční stavbu za mnoho
miliard Kč nemůţe v ţádném případě stavět obec, je to věc státních priorit a stát zatím peníze nemá nebo nechce dát. Vodovod stavět nebudeme, udrţujeme stávající a čistá voda
kaţdému teče. Kanalizace bude třeba, ale bude stát mnoho milionů Kč a obec na ni po dobu několika volebních období zřejmě nedosáhne. Ale vy mladší se jí moţná doţijete. Poznámka: Takto negativní odpovědi byly jen tři a dvě z nich od občanů, kteří v Kámeně nebydlí..
NO: Opravte komunikaci před čp. 22 a od obecního úřadu k hradu! - OO: Komunikace
nemůţe být zařazena do tohoto dotačního programu, ale obec s oběma úseky počítá a při
nejbliţší příleţitosti se do nich pustí.
NO: Zónu odpočinku postavte blíţe k centru! - OO: Obec nemá mnoho pozemků na výběr
a navrhované místo není daleko od centra, jde o zvyk. Zato je to místo tiché, uzavřené,
a kdyţ se to podaří, můţe být vyhledávanou oázou klidu a radosti pro malé děti (prolézačky, pískoviště), mládeţ (altán, moţná parket, lavičky) i seniory (altán, lavičky).
NO: Vybudujte koupaliště! - OO: V této nadmořské výšce se voda málokdy vyhřeje, obec
nevlastní ţádný rybník, návrh byl jen jeden. Takţe zatím asi ne.
NO: Zastřešte čekárnu na druhé straně silnice! OO: - To uţ obec chtěla, ale památkáři to
prý – nevím proč – nepovolili. Do budoucna o tom budeme znovu uvaţovat.
NO: Vybudujte chodník od hospody k druţstvu! - OO: Pozemek není náš, ale budeme
o tom s ŘSD jednat a ve spolupráci s VOD se do toho pustíme.
NO: Zpomalte úsek u Přibylů na 30 km/h! - OO: Na silnici I. třídy obec nemůţe určovat
dopravní značky, ale zeptáme se na to.
NO: Vybudujte dětské hřiště! - OO: V odpočinkové zóně nebude přímo hřiště, ale prolézačky, houpačky, pískoviště. Malé děti budou spokojené. Pro větší děti uţ je hřiště vybudované, škoda ţe ho více nevyuţívají.
NO: Kupte traktůrek na sečení trávy na hřišti! - OO: Zatím je to nad naše moţnosti.
NO: Upravte schody u obchodu pro matky s kočárkem! - OO: Dobrý nápad, něco s tím
uděláme, ale ne v tomto programu.
NO: Odstraňte soukromé skládky dřeva na obecních pozemcích. - OO: Ano, pan Sedláček
by měl dřevo ukládat na vlastním pozemku. Nebo aspoň v jeho těsné blízkosti, jak je zvykem.
NO: Opravte radar! OO: - O radaru jednáme, v příštím čísle podáme vysvětlení.
NO: Opravte nebo zrušte chodník od poţární zbrojnice! - OO: Budeme se muset podívat,
o co se jedná, a něco s tím uděláme. Ne v tomto programu.
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NO: Opravte cestu ke Konopným rybníkům! - OO: Pokusíme se o to, ale ne v tomto programu.
NO: Zabezpečte objekt čp. 49! - OO: Ano, s Antonínovými budeme jednat.
NO: Zakupte kompostér na trávu! - OO: Uvaţujeme o tom, ne v tomto programu.
NO: Vyznačte přechod u školky! - OO: Silnice není naše, máme starosti se zachováním
současných přechodů, o dalších neuvaţujeme.
NO: Schody na parkoviště vyřaďte, nikdo je nepotřebuje, jednu bariéru rušíte a druhou
budujete. - OO: - Toto je nejčastější námitka, hodně lidí schody nechce, ale zase dost jich
je pochválilo. Kdyţ je postavíme, tak si na ně zvyknete, není to nic proti ničemu a návštěvníci hradu je přivítají.
Za reálné návrhy na zvelebení obce upřímně děkujeme.

Jan Tomášek - Několik střípků z historie hradu Kámena
Hrad Kámen patří dozajista mezi nejstarší české gotické hrady. Jeho nejstarší část,
starý palác (vlastně obytná věţ – donjon), byla postavena pravděpodobně ve druhé polovině
13. století. První doloţená zmínka o hradu je však aţ z roku 1316, kdy je připomínán jistý Nimír
z Kamene. Krátce na to vlastnil hrad Bušek Tluksa z Vokova, který roku 1327 přijal od krále
Jana Lucemburského kamenské panství v tak zvané ušlechtilé manství. Od tohoto roku byl hrad
aţ do roku 1502 manským hradem královské koruny. Příslušníci vladyckého rodu Tluksů prodali hrad roku 1356 Jindřichovi z Ciglheimu. Jindřich z Ciglheimu, dvořan císaře Karla IV.,
rozšířil panství a pokusil se v okolí dolovat zlato (tuto činnost připomíná název obce Zlátenka
nedaleko Kámena). Na konci 14. a počátku 15. století se dostává Kámen opět do drţení vladyků
Tluksů ebu zkříţených mečů. Tluksové podporovali táborské husity a zejména Přibík Tluksa
z Kámena se účastnil bojů na jejich straně proti Roţmberkům.
Největšího věhlasu získal hrad v roce 1450, kdyţ kamenské panství vlastnil Purkart ze
Ţirovnice, který byl velkým příznivcem Jiřího z Poděbrad. Tehdy probíhal v Pelhřimově
z popudu Mikuláše Trčky z Lípy sjezd českého kališnického a katolického panstva, který měl
připravit podmínky ke sjednání míru v Čechách. Po skončení pelhřimovského sjezdu pokračovalo jednání na hradě Kámen, kam pozval Purkart představitele kališnické strany Jiřího
z Poděbrad, budoucího českého krále, a Jindřicha z Roţmberka zastupujícího katolickou stranu.
V roce 1468 koupil hrad a panství Kámen Oldřich Fifka z Vydří, který se nechvalně do jeho
historie zapsal tím, ţe na hradě měl údajně penězokazeckou dílnu. Byl totiţ z tohoto zločinu
nařčen svým sousedem - Janem Malovcem z Pacova. Spor, který mezi nimi vznikl, byl řešen
komorním soudem v Praze a přiměl nakonec obě strany ke smíru, nařčení z penězokazectví
neprokázal. O čtyři století později, v roce 1858, byly při stavebních úpravách na hradě nalezeny
v zasypaných sklepích předměty potvrzující toto dávné obvinění - kleště, razící nástroje
a z kovu vykrojené stříţky k raţbě. Bohuţel se však tyto předměty nedochovaly.
Od roku 1523 hrad téměř 200 let vlastnila jedna z větví českého rodu Malovců z Malovic. Z maloveckých drţitelů se do historie Kámenu nejvýrazněji zapsal rytíř Jan Kryštof
Malovec, pán na Kámeni, Zvěstově a Libouni. Jan Kryštof Malovec zastával vysoké a čestné
úřady v českém království a nechal přestavět původní gotický hrad na raně barokní zámek,
jehoţ podoba se s určitými změnami zachovala dodnes. Nechal postavit v podhradí také kapli
P. Marie Bolestné, ze které zřídil hrobku pro sebe a své následovníky. Kaple byla vţdy součástí
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kamenského panství, aţ v roce 2002, v rámci delimitace, byla zapsána jako církevní majetek
k farnosti Věţná. Snad se v budoucnosti nalezne způsob a hlavně finance, aby tento skvost raně
barokní architektury byl opraven a oţil nejenom jako duchovní, ale i jako kulturní centrum
hradního areálu a vlastně celé obce. Pravděpodobně v době, kdy na Kámeni seděl Jan Kryštof
Malovec z Malovic, navštívil Kámen významný český barokní spisovatel, jezuita Bohuslav
Balbín. Podává o tom zprávu ve svém latinském spise Rozmanitosti z historie Království českého: „Kámen v Bechyňském kraji 11 mil od Prahy. Bydlí se v něm a sám jsem tam také pobýval.“
Nelze opomenout romantickou přestavbu hradu v novogotickém stylu v letech 1860 1870, kdy hrad i panství vlastnil hrabě Václav Enis
z Atteru a Iveaghe, potomek staré irské šlechty.
Tato novogotická výzdoba byla ke škodě hradu
odstraněna v 70. letech 20. století spolu
s hospodářskými budovami hradního areálu při
jeho rekonstrukci na muzeum motorek.
Posledním šlechtickým majitelem hradu
a panství Kámen byl Raoul rytíř Dombrowski, a to
v letech 1870 – 1876. Byl milovníkem lovu a myslivosti a o tomto svém koníčku vydal i řadu
německy psaných publikací. Měl údajně na hradě jednu z největších sbírek jeleního a srnčího
paroţí v českém království. Bohuţel, z jeho sbírky se nedochovalo dodnes téměř nic. Koncem
19. století a na počátku století 20. vlastnili Kámen jiţ jen příslušníci zbohatlého měšťanstva,
např. kutnohorský starosta Jan Breuer a jeho ţena Marie, po smrti manţela znovu provdaná za
předsedu krajského soudu v Kutné Hoře Dr. Josefa Jeţka. (Předsedal v roce 1899 trestnímu
tribunálu v procesu s údajným vrahem Aneţky Hrůzové v Polné, Leopoldem Hilsnerem.) Posledním soukromým vlastníkem hradu se stal v roce 1916 majitel praţského velkoobchodu
s provaznickým zboţím Antonín Fleissig, kterému
byl hrad v roce 1948 vyvlastněn komunistickým
reţimem.
Po vyvlastnění se hrad Kámen střídal
v majetku několika organizací – Čs. obce sokolské,
Místní osvětové besedy v Kámeně a později
Okresního národního výboru Pelhřimov, který zde
v roce 1974 zřídil muzeum jednostopých vozidel.
Od roku 2003 je hrad Kámen majetkem Kraje
Vysočina a je spravován jako pobočka Muzea Vysočiny Pelhřimov. Na tomto místě je třeba
připomenout zásluhy, dnes jiţ bývalého kastelána hradu Miloslava Vaňhy, na proměně hradu
a přilehlého parku v krásnou a důstojnou kulturní památku nejzápadnější výspy Vysočiny.

30. 6. 2011 - František Hofman, Jan Tomášek, Veronika Čupitová
Foto František Hofman a Pavel Podsklan
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , oukamen@quick.cz
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