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Kámenský občasník č. 21
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
O tom, že se blíží konec volebního období, svědčí i to, že budu již
po čtvrté vítat nové občánky. Na statistiku máme jinou odbornici
a ta se, jak doufám, brzy (po vítání) do redakce vrátí. Přesto se
zkusím zamyslet nad počty vítaných dětí. Ty byly 1 – 3 – 3 – 4.
Z rostoucí posloupnosti by se někdo mohl naivně domnívat, že
podobně poroste i počet občanů v naší vesnici. Tak tomu bohužel
není. Jednak vzorek čtyř čísel je statisticky bezcenný, jednak z těch
dětí, které jsem vítal, už tady stejně čtyři nebydlí - a počet trvale
hlášených občanů stále klesá. To je smutný vývoj, ale trend je
všeobecný a asi se s tím nedá nic dělat. I když – kdybych byl mladší …?

[Zadejte text.]

Výběr ze zápisu ze 44. zasedání zastupitelstva obce 20. 3. 2014
Přítomno všech 7 členů zastupitelstva, host Josef Roubík
Zapisovatel: Jan Tomášek, ověřovatelé zápisu: Miloslav Daněk, Pavel Podsklan
Ad 3. Kontrola závěrů 41. až 43. ZZO:
41. ZZO:
 závěrečný účet a návrh rozpočtu obce byly vyvěšeny na úřední desce
 věcné břemeno – listiny podepsány
 péče o aleje – bylo konzultováno s ing. Kačerem MěÚ Pacov, realizace možná
na podzim
 posilový zdroj v m. č. N. Dvůr, veškerá dokumentace byla předložena, můžeme
očekávat dotaci ve výši 90%
 koupě traktůrku dojednána s firmou ing. Smítky z Čechtic
 závěrečný účet obce 2013 a návrh rozpočtu byl vyvěšen a sejmut v zákonné
lhůtě, hlášení zasláno na Krajský úřad
 závěrečný účet obce 2013 i rozpočet 2014 byly schváleny
Ad 4. Kontrolní a finanční výbor ZO předložil zprávu kontrolního a finančního výboru
ZO k účetní závěrce MŠ Kámen za rok 2013 ze dne 18. 2. 2014.
ZO schválilo účetní závěrku MŠ Kámen za rok 2013.
Ad 5. Starosta přednesl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce kontrolním
odborem KÚ Kraje Vysočina. Seznámil zastupitele s oznámením o zahájení řízení ve věci
podezření ze spáchání správního deliktu, podle kterého obec neschválila v termínu
rozpočtové provizorium a nehospodařila tak do 14. 2. 2014 podle pravidel rozpočtového
provizoria.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí vyřešení správního deliktu s tím, že nesouhlasí
s formulací, že nehospodařila v režimu rozpočtového provizoria.
Ad 6. Starosta informoval o přípravě akce nové vytápění v MŠ Kámen. Budou osloveny
firmy k podání nabídek na provedení prací.
Usnesení: ZO uložilo starostovi zajistit výběrové řízení na dodavatele akce.
Ad 7. Starosta informoval o záměru akce – výměna oken a podlah v budově MŠ Kámen.
Tuto akci není možné financovat z některého dotačního programu. Energetická agentura
Vysočiny navrhuje připravit projekt Komplexní zateplení budovy MŠ. Toto řešení je však
riskantní z důvodu, že budova školky je z neodizolovaného kamenného zdiva a je riziko
tvoření plísně v objektu.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí a zamítlo nabídku Energetické agentury Vysočiny.
Ad 8. Starosta informoval o záměru pronájmu parkoviště před zahájením turistické
sezóny 2014.
Usnesení: ZO vyslovilo souhlas se záměrem pronájmu parkoviště v obci za stejných
podmínek jako v roce 2013.
Ad 9. Starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky č. 01/2014 o místním poplatku
ze vstupného.
Usnesení: ZO schválilo po úpravě Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2014 o místním
poplatku ze vstupného.
Ad 10. Starosta informoval zastupitele o potřebě opravy studně pod hradem.
Usnesení: ZO schválilo opravu studně pod hlavním vstupem do hradního areálu.
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Ad 11. Starosta předložil zastupitelům připomínky občanů Kámena k záměru obce
obnovit lesní cestu v lese V Jakší. Viz 42. mimořádné zasedání ZO.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí připomínky občanů k záměru obce – obnova lesní cesty
v lese V Jakší. Uložilo starostovi obce zorganizovat schůzku vlastníků lesa (kteří se
k záměru vyjádřili do konce termínu určeného obcí) s pracovníkem Pozemkového úřadu
v Pelhřimově k objasnění záležitosti.
Ad 12. Starosta informoval o nabídkách firem na realizaci opravy drobných trhlin
v asfaltu na obecních komunikacích.
Usnesení: ZO souhlasilo s provedením akce – opravy asfaltů na vybraných
komunikacích
obce, uložilo starostovi obce a zastupitelům Podsklanovi a Daňkovi
navrhnout místa k opravě asfaltů a vybrat vhodnou firmu k realizaci akce.
Ad 13. Projednání tohoto bodu bylo odloženo na jiný termín.
Ad 14. Starosta informoval o nabídce folklórního souboru Trnávka uskutečnit
představení dne 24. 5. 2014 v den vítání občánků.
Usnesení: ZO přijalo nabídku folklórního souboru Trnávka.
Ad 15. Zastupitelé obce projednali návrhy finančních příspěvků organizacím a spolkům
na rok 2014.
Usnesení: ZO schválilo příspěvky v roce 2014 následujícím organizacím a spolkům:
a) hokejisté Kámena
10 000,-Kč
b) pěvecký sbor Slavík
3 000,-Kč
c) ženám obce na akci vítání jara 5 000,-Kč
Ad 16. Různé:
a) Název odpočinkové zóny v obci – zjistit u pamětníků nebo z historické katastrální
mapy, zda se k místu neváže nějaký pomístní název.
b) Starosta informoval o přípravě na konání voleb do Evropského parlamentu
23. a 24. 5. 2014.
c) Starosta předložil záměr před schválením prodeje části pozemku p. č. 18/1
v k. ú. Nízká Lhota.
Usnesení: ZO uložilo starostovi obce vyvěsit na úřední desce obce záměr před
schválením prodeje části pozemku p. č. 18/1 v k. ú. Nízká Lhota.
d) Informace starosty o poklesu vody ve studních v m. č. Nový Dvůr, nastala potřeba
zprovoznit posilový vrt a připojit ho do stávajících studní.
Usnesení: ZO uložilo starostovi obce připravit návrh na odkoupení části pozemku
p. č. 464/2 v k. ú. Nízká Lhota, m. č. Nový Dvůr za účelem akce – posílení původního
zdroje vody.
Ad 17. Diskuse
 J. Roubík vznesl dotaz, má-li podepsat souhlas se záměrem obnovit lesní cestu
V Jakší. Odpověď – není třeba.
 Zastupitelé se vyjádřili k dopisům vlastníků pozemku 173/30,31,35,36. Závěr –
usnesení 42. MZZO bod 3 ze dne 25. 2. 2014 platí.
Ad 18. Závěr
Starosta po projednání všech bodů programu ukončil 44. zasedání zastupitelstva obce.
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Výběr ze zápisu ze 45. zasedání zastupitelstva obce 10. 4. 2014
Přítomno všech 7 členů zastupitelstva, hosté Jiří Hadrava, Zlata Vobinušková, Josef
Roubík.
Zapisovatel: Jan Tomášek, ověřovatelé zápisu Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová
Ad 3. Kontrola závěrů 44. ZZO:
k bodu 8) záměr pronájmu parkoviště vyvěšen v termínu na úřední desce
k bodu 9) návrh nové vyhlášky byl vyvěšen na úřední desce
k bodu č. 10) opravu studně pod hradem provede J. Škrleta
k bodu č. 12) nabídku firmy na opravy asfaltů zatím odkládáme
k bodu č. 15) schválené příspěvky byly proti potvrzení proplaceny
k bodu č. 16) záměr koupě pozemku byl vyvěšen na úřední desce. Studně
v Novém Dvoře – bylo domluveno zakoupení pozemku pod vodárnou, zápis do
katastru zajistí obec, nutno vyhledat firmu, která provede propojení studny
s posilovým vrtem
Ad 4) Žádost na dotaci v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám – Zateplení
budovy OÚ Kámen byla schválena se všemi doplňky a navržena k podpisu ministrovi
životního prostředí ČR. Je třeba připravit výběrové řízení na firmu dodavatele prací.
Ad 5) Starosta informoval o chystaných volbách do Senátu ČR a Evropského
parlamentu. Senátní volby v našem obvodu proběhnou pravděpodobně spolu
s komunálními volbami na podzim t. r. Volby do EP proběhnou ve dnech 23. – 24. května
2014, obec zabezpečí průběh voleb a určí zapisovatele volební komise a členy komise.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci starosty o chystaných volbách do Senátu ČR
a EP, schválilo Ing. Zlatu Vobinuškovou za zapisovatelku volební komise.
Ad 6) Starosta informoval o připravovaných komunálních volbách 2014. Navržení
kandidáti by měli odpovídat přání občanů, proto navrhl vypsání ankety v Kámenském
občasníku, která by usnadnila výběr kandidátů do komunálních voleb.
Usnesení: ZO schválilo návrh starosty o vypsání ankety
Ad 7) Starosta a zastupitel P. Podsklan podali informaci o chystané rekonstrukci topení
v MŠ Kámen. Jedná se o technicky velmi náročnou akci a je nutné práce stihnout během
prázdnin. Podklady pro výběrové řízení jsou připraveny, zásadní podmínka: termín
nástupu firmy musí být počátek 3. týdne července 2014.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci o přípravě akce – rekonstrukce topení v MŠ
Kámen a uložilo starostovi vyhlásit výběrové řízení na dodavatele akce.
Ad 8) Starosta a zastupitel P. Podsklan podali informaci o průběhu prací v odpočinkové
zóně. Byly osazeny 3 lavičky a zhotoven další mobiliář (houpačky, pískoviště). J. Škrleta
pravidelně kosí trávník; je zapotřebí vysadit túje, jež by ochraňovaly návětrnou stranu
zóny.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci a schválilo nákup tújí.
Ad 9) Starosta informoval o nabídce firmy Revenge a. s. na bezplatné dodání kontejneru
na starý textil.
Ad 10) ZO odložilo projednání bodu č. 10 ze 45. ZZO na pozdější termín z důvodu
věcného a právního posouzení připomínek občanů. S konečným stanoviskem
zastupitelstva obce k problému lesní cesty V Jakší budou občané včas seznámeni.
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Ad 11) Zastupitelka J. Přibylová informovala o chystaných kulturních akcích:
a) Akce vítání jara proběhne 17. 5. v sále kamenské hospody, zahájení v 15h
b) Vítání nových občánků Kámena proběhne v sobotu 24. 5. ve 14h v rytířském
sále hradu Kámen.
Usnesení: ZO schválilo příspěvek na jedno nově narozené dítě (občánka
Kámena) ve výši 4000,-Kč.
c) Starosta informoval o Slavnosti vítání jara pod hradem Kámen (na severní
straně) 24. 5. v 17 h v provedení Souboru lidových písní a tanců Trnávka
z Pacova za účasti Folklórního kroužku DDM z Pelhřimova a dětí MŠ Kámen.
Ad 12) Různé:
a) Starosta informoval o podepsání smlouvy s firmou EKO-KOM na využívání
odpadů, obec od firmy obdrží příspěvek za třídění odpadů. K již podepsané
smlouvě je zapotřebí podpis dodatku č. 1 ke smlouvě, že obec zajišťuje svoz
komunálního odpadu prostřednictvím firmy SOMPO.
Usnesení: ZO potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno na 45. ZZO
v bodě č. 12 a), a že byly k uzavření dodatku č. 1 splněny všechny podmínky
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
b) Zastupitel J. Tomášek informoval o nabídce p. Pavla Hodače zabezpečit studnu,
která se nachází na pozemku bývalé cihelny (u Skalického rybníku).
Usnesení: ZO nemá námitky, aby P. Hodač provedl zabezpečení studny, pokud
se tato nachází na pozemku ve vlastnictví obce.

Ze zápisu ze 46.mimořádného zasedání zastupitelstva obce 29. 4. 2014
Ad 3) Starosta vysvětlil důvod svolání mimořádného zasedání. Požádal zastupitele
o projednání a schválení smlouvy mezi Krajem Vysočina a Obcí Kámen, podle které
obec zapůjčí kraji pozemek p.č. 21 sousedící s Kaplí Panny Marie Bolestné na dobu
předpokládané rekonstrukce kaple.
Usnesení: ZO schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce

Aktuality






Školka má nový komín a novou kotelnu, o hlavních prázdninách dostane nový kotel
a ústřední topení. Akce proběhne v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
2014.
Obec se zapojila do dotačního programu Mikroregionu Stražiště na výsadbu stromů.
Na cestě z Nízké Lhoty k Dolu bylo vysazeno 16 dubů, v Kámeně na cestě k Lipí
mělo být 105 třešní. Vešla se jich polovina, pro další se hledá vhodné místo.
Byl schválen projekt zateplení budovy obecního úřadu, probíhá výběrové řízení.
Na parkovišti přibyl nový kontejner. Společnost Revenge z Boskovic bude zdarma
třídit staré hadry, boty, hračky, kabelky aj., které by jinak skončily ve směsném
odpadu, a ještě obci přispěje symbolickou částkou.
Soubor lidových písní a tanců Trnávka z Pacova připravuje v sobotu 24. 5. 2014
v 17 h k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby pod hradem Kámen
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(z dráchovské strany) Slavnost vítání jara. Zúčastní se též Folklórní kroužek DDM
z Pelhřimova a děti Mateřské školy Kámen.
V minulém roce byl nad Novým Dvorem vyhlouben vrt do hloubky 80 m. Aby
mohli čistou vodu užívat všichni obyvatelé, je třeba zprovoznit vodárnu u zámečku
a propojit se studněmi. Nejdříve ale musí obec odkoupit část pozemku s vodárnou.
Hledáme vhodný název pro odpočinkovou zónu. První návrhy: 1. „OÁZA“,
2.„REMÍZEK“ (Ve starých mapách jsou blízká pole „U remísku“). Anebo jen
3.„ZÓNA“ ? Navrhněte lepší!
Zemřel Karel Veselý
Pan Jaroslav Pilský děkuje Josefu Dvořákovi a všem dobrovolníkům, kteří ve středu
9. 4. obětavě pomohli hledat jeho ztracenou ženu.

Obecní zaměstnanec
Naše obec má svého zaměstnance. Ze začátku jsme slýchali slova nesouhlasu –
K čemu je to dobré?, Nikdy to tu nebylo!, To ho budete platit z „našich“ peněz? , Co
bude dělat v zimě?, atd. Pro informaci uvádím jeho hlavní pracovní náplň: sečení trávy
a péče o zeleň na všech obecních pozemcích včetně místních částí, odklízení sněhu na
všech místních komunikacích, správa obecních lesů, péče o sportovní plochy, údržba
veškeré obecní techniky, správa obecních budov (obecní úřad, školka, Toska), správa
vodovodního řádu PSV a Nový Dvůr, údržbářské a zednické práce všeho druhu podle
potřeby atd. Po létě mu ještě přibude povinnost topiče ve školce. Té práce je daleko více,
než má běžný rok pracovních dní.
Obec má traktor s čelním nakladačem a sněhovou radlicí, auto Pick-up
s přívěsem, nový zahradní traktor StarJet a řadu malých strojů. Náš člověk má kvalifikaci
na všechny technické práce, vyzná se v motorech všeho druhu, v materiálech a jejich
cenách, v mapách, vše zvládá a se vším si ví rady. Často nezištně jezdí svým autem
(silnější motor, pohon na čtyři kola), svým traktorem, se svým přívěsem (má větší
nosnost než obecní kára) a se svým valníkem (obec žádný nemá). Při své ochotě pomáhá
v mimopracovní době i soukromým osobám.
Dnes už o potřebě obecního zaměstnance v Kámeně nikdo rozumný
nepochybuje.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 12
Netopýry nemá většina lidí příliš v lásce. Nechápu dost dobře proč. Já sám mám
pro tyto létající savce slabost. Jsou to tvorové velmi užiteční likvidací obtížného hmyzu
a v mnoha směrech mimořádně zajímaví. Moje sympatie k nim ještě vzrostly, když jsem
se před léty mohl po boku renomovaných zoologů z Národního a Husitského muzea
účastnit průzkumu savců Pelhřimovska, z jehož závěrů vycházím i v dále uvedeném
výčtu zdejších taxonů. Během tohoto průzkumu jsme mnohokrát narazili na spící
netopýry a kvůli jejich druhovému určení je nemilosrdně osvítili baterkami. Výraz takto
vyrušeného zimního spáče připomíná tvářičku násilně buzeného dítěte, jak pevně svírá
oční víčka a odmítá procitnout. Věřte nebo nevěřte, je to hodně roztomilý pohled.
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Přímo na Kámensku byl prokázán výskyt pěti druhů. Nejdrobnější z nich je
netopýr vousatý s chomáčky delší srsti po stranách tlamičky. O málo větší je jeho
bratranec netopýr vodní s krátkými boltci, hnědým hřbetem a šedavým bříškem. Ještě
mohutnější je netopýr severní, jehož prosperující letní kolonie byla nalezena ve věžičce
zámku v Novém Dvoře. Poslední dva druhy, netopýr ušatý a dlouhouchý, oba
s mimořádně dlouhými ušními boltci, byly zastiženy během zimování dokonce
v prostorách kámenského hradu. Mimo uvedených druhů tu lze očekávat ještě nejméně
dva další, jejichž příslušníci byli pozorováni v okolí. První z nich je náš vůbec nejmenší
netopýr hvízdavý vážící asi 4 g, zato druhý - rezavý patří s váhou až 36 g naopak
k největším.
Celý řád letounů, tvořený u nás dvěma čeleděmi - vlastními netopýry
a vrápenci, je zákonem přísně chráněn. Všichni jeho příslušníci se orientují pomocí
echolokace a jsou výhradně hmyzožraví. Na svou malou velikost se také dožívají
poměrně značného věku, až přes 20 let. Tedy dožívali by se! Bohužel je současný svět
vystavuje značným rizikům. Prvním z nich je neustálý úbytek vhodných úkrytů likvidací
doupných stromů a necitlivým zateplováním budov. Druhým, ještě významnějším je
právě jejich uzpůsobení k létání. Díky němu mají totiž mimořádně výkonné a tím i citlivé
plíce. Pokud se pak dostanou do prostoru s podtlakem, vznikajícího například za rychle
jedoucím automobilem nebo za lopatkou větrné turbiny, hynou na kesonovou nemoc.
Važme si proto těch netopýrů, kteří tu s námi dosud přežívají.

Jaroslava Přibylová – Z kulturní komise
Milí čtenáři,
Jaro je v plném proudu, velikonoce za námi, pojďme tedy to jaro přivítat. Tak
jako minulý rok v hojném počtu, do místního hostince 17.5.2014 v 15:00h. Děti
z Mateřské školy mají již nachystané básničky, občerstvení je také zajištěno a k poslechu
a tanci nám zahraje kapela Přespolanka. V blízké době opět najdete ve svých schránkách
pozvánky na tuto tradiční akci Vítání jara.
Rok se s rokem sešel a je na čase také přivítat ty nové občánky naší obce.
Tentokráte se přivítáme s Pavlíkem Čárou, Madlenkou Brožovou, Tomáškem
Zadražilem a Jarouškem Králem. Vítání občánků proběhne dne 24.5.2014 ve 14:00h na
hradě.
A pro širokou veřejnost 24.5.2014 v 17:00h má připravené vystoupení folklórní
soubor Trnávka. Místo ještě upřesní plakáty.

Volby
Letos nás čekají troje volby. Volby do Evropského parlamentu již v květnu.
Volby do třetiny senátu se týkají i našeho volebního obvodu č. 15 a budou
pravděpodobně přidruženy ke komunálním volbám.
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A právě podzimní volby do obecního zastupitelstva nás budou nesmírně
zajímat, protože rozhodnou o dalším směřování naší obce. Chceme, aby jejich výsledky
odpovídaly přání občanů. Jde jen o to, aby kandidovali ti občané, které si lidé přejí. A ti
zas podstoupí tu složitou cestu s vyplněním kandidátky, budou-li předem vědět o své
podpoře u voličů.
Žádáme všechny občany, kteří mají zájem na zvolení co nejlepších kandidátů,
aby napsali na vložené anketní lístky jména nejvýše sedmi občanů, které doporučují na
kandidátku do obecního zastupitelstva. Vyplněné anketní lístky vhoďte, prosím, do
obecní schránky.

Jan Tomášek - Na motorce za Malovci
podklady pro projekt rekonstrukce kaple P. Marie Bolestné v Kámeni a revitalizace
někdejšího pivovaru na hradě Kámen – typy na výlet po místech v nedalekém okolí
hradu Kámen, které spojuje působení českého šlechtického rodu Malovců z Malovic
- pokračování –

Pacov
Prvním držitelem Pacova z rodu Malovců byl Petr Malovec z Malovic, který byl
manem českého krále, a to od roku 1404. V roce 1415 připojil, spolu se svým bratrem
Janem, svůj podpis pod „stížný list“ 452 příslušníků české a moravské šlechty proti
odsouzení a upálení Mistra Jana Husa v německé Kostnici (Constanz). K husitskému
hnutí se však později nepřipojil. Zato Petrův syn Jan Malovec z Pacova patřil
k umírněnějším stoupencům husitství a v roce 1434 přistoupil k panské jednotě,
zahrnující jak kališnické, tak katolické panstvo, a zúčastnil se legendární bitvy „Čechů
proti Čechům“ u Lipan 30. května 1434. Byl mezi prvními bojovníky, kteří vnikli do
táborsko-sirotčí vozové hradby. Jeho syn Jan Malovec z Pacova a Borotína obdařil město
Pacov privilegii a byl stoupencem Jiřího z Poděbrad, českého krále v letech 1458 – 1471.
V roce 1476 Jan Malovec nařkl svého souseda, majitele kamenského panství, Oldřicha
Fifku z Vydří, že na hradě Kámen razí falešné peníze. Spor se přenesl ke komornímu
soudu do Prahy, ale Oldřichu Fifkovi padělání peněz nebylo prokázáno. Museli se pak
oba soupeři vzájemně omluvit. Posledním mužským majitelem Pacova z rodu malovců
byl Pavel Malovec (+1515), jeho dvě dcery, Alžběta a Markéta pak prodaly pacovské
panství v roce 1528.
Náhrobky příslušníků rodu pacovských Malovců se v kostele sv. Archanděla Michaela
nedochovaly, ale to, že někteří z nich v kostele byli pochováni, je pravděpodobné.
O historii Pacova je možno se dozvědět více v expozici Městského muzea Antonína
Sovy v pacovském zámku. V tomto zámku se také v roce 1864 narodil velký český
básník symbolismu Antonín Sova, který má před hlavním průčelím zámku pomník. Na
pacovském zámku se měli v červenci 1904 sejít na pozvání tehdejšího majitele Adolfa
Weisse z Tessbachu významní představitelé motocyklového sportu a z této schůzky
údajně vzešel podnět k založení instituce, která později dostala název Fédération
internationale de motocyclisme (FIM). V roce 1905 se konal v Pacově první
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motocyklový vylučovací závod rakouského klubu a o rok později, 8. července 1906,
první mezinárodní motocyklový závod v Rakousku, III. ročník Coupe internationale, pod
patronací rakouského arcivévody Leopolda Salvatora a za účasti místodržitele království
českého hraběte Coudenhove. Závodu se zúčastnila družstva z Anglie, Francie, Německa
a Rakouska (které bylo reprezentováno českými závodníky). Vítězem závodu, který
později dostal název „Pacovský okruh“ se stal český motocyklista Eduard Nikodém.
Pacovský okruh měl start v Pacově, pak pokračoval přes Cetoraz ke křižovatce silnic
z Pacova a Pelhřimova na Tábor, odtud trasa směřovala na Obrataň, Kámen (za
Kámenem havaroval a byl zraněn francouzský závodník Lalanne), ke křižovatce silnic
u Pelhřimova na Tábor a Prahu, z křižovatky dále přes Křelovice, na Hořepník a cíl byl
opět v Pacově. Legendární závod Pacovský okruh se stal hlavní motivací k založení
muzea jednostopých vozidel na hradě Kámen v roce 1974.

Chýnov
Chýnovské panství získal v roce 1457 předek chýnovských Malovců Jan z Malovic
(1443-1465). Po Janově smrti získali Chýnov synové Zdeněk a Oldřich. Zdeněk získal
panství vimperské a Chýnov připadl celý Oldřichu z Malovic, který byl v roce 1508,
spolu s Ladislavem ze Šternberka, jmenován králem Vladislavem II. hejtmanem
bechyňského kraje. Oldřichův syn Zdeněk z Malovic (+1576) měl krvavé spory
s městem Táborem, ale za panování Ferdinanda I. se nezúčastnil stavovského povstání
proti králi, byl zemským soudcem a „oprávcem“ (rozhodčím při posuzování sporů) kraje
bechyňského. Jeho syn Jan Malovec z Malovic byl ještě za života otce majitelem
panství Kamenice n. L. Měl syna Michala Malovce a dceru Annu Mandalénu, která po
smrti bratra (+1604) panství prodala.
Chýnov je pozoruhodné městečko před branami Vysočiny, někdejší hradiště rodu
Slavníkovců v 10. století. V městečku se narodil významný český sochař symbolismu
František Bílek (1872-1941). Na kraji města je vilka, kterou si podle svého návrhu
nechal Bílek postavit, dnes je tam jeho muzeum. Na hřbitově je několik náhrobků z jeho
dílny. Nedaleko Chýnova, východním směrem k Vysočině, se nacházejí unikátní
Chýnovské jeskyně.

Kamenice nad Lipou
Po smrti Mandalény z Leskovce, provdané za Zdeňka z Malovic, připadla v r. 1549
polovina kamenického panství jejímu synovi Janovi z Malovic, který po smrti otce
zdědil též panství chýnovské, přesto raději pobýval na zámku kamenickém. V r. 1598
zemřel a byl pohřben v kostele kamenickém. Jeho syn Michal Malovec zdědil po otci
Kamenici, Chýnov a Černovice. Byl nemocen a odkázal kamenické panství své nezletilé
sestře Anně Mandaléně z Malovic. Jím vymřela kamenická větev Malovců. Je patrno, že
kamenické a chýnovské panství patřilo ve své době jedné malovecké pošlosti chýnovskovimperské.
Kamenice n. L. se může pochlubit zrekonstruovaným zámkem s upraveným parkem.
V zámku je městské muzeum a expozice nábytku Umělecko-průmyslového muzea Praha.
Město je rodištěm významného českého hudebního skladatele Vítězslava Nováka
(1870-1949).
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Monika Kotenová - Slavnostní otevření sezóny 2014 na hradě Kámen
Hrad Kámen otevře svoji bránu pro návštěvníky ve čtvrtek 1. května od 10 do
17 hodin. Jelikož na letošní rok připadá čtyřicáté výročí otevření expozice jednostopých
vozidel, bude i první otevírací den probíhat především ve znamení motorismu.
Na své první návštěvníky čekají upravené i zbrusu nové expozice. Interiérovou
expozici obohatila velmi cenná sbírka loveckých trofejí z 19. století patřící původně na
zámek Konopiště. Tuto sbírku se Muzeu Vysočiny Pelhřimov, které hrad Kámen
spravuje, podařilo zakoupit od soukromého vlastníka již v loňském roce. Jedná se
většinou o trofeje, které údajně pocházejí z konopišťského panství ještě z doby, kdy je
vlastnil rod Lobkowitzů.
Modernizace i rozšíření se dočkala také expozice jednostopých vozidel. Poprvé
od roku 1996 se expozice nezmenšuje, ale naopak rozšiřuje. Nově vystavené motocykly
zapůjčili soukromí sběratelé a Jawa Moto spol. s.r.o. Kromě motocyklů je expozice nově
obohacena o plakáty, fotografie a texty, ve kterých se návštěvníci dozvědí o historii
československého motocyklového průmyslu.
První májový den bude na hradě probíhat bohatý program. Návštěvníci se
mohou těšit na Moto trial show v podání dvanáctinásobného mistra ČR v trialu Martina
Křoustka, který své jezdecké umění předvede v areálu hradu. Během dne několikrát
vystoupí také Jezerničtí páni s ukázkou historického šermu. Zajímavým zpestřením
samotných prohlídek budou i průvodkyně a průvodci v historických kostýmech.
Návštěvníky v tento den jistě potěší i snížené vstupné. Za kombinaci tras
A (expozice interiérů) a B (expozice starého paláce a jednostopých vozidel) zaplatí
poloviční cenu - tedy 30 Kč.

30. 4. 2014 -

František Hofman, Miloslav Daněk, Jaroslava Přibylová,
Jan Tomášek, Monika Kotenová,
foto Jitka Kršková, Zlata Vobinušková

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