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Místní program obnovy venkova obce Kamenný Malíkov
na období 2016 – 2020

Program obnovy vesnice obce Kamenný Malíkov - období 2016 – 2020
Program obnovy venkova obce Kamenný Malíkov na období let 2016 – 2020 byl schválen
zastupitelstvem obce usnesením číslo 8/2016 ze dne 18.10.2016.
Záměrem dokumentu programu rozvoje venkova je navrhnout okruhy akcí potřebných pro
chod obce, další údržbu a rozvoj zeleně, krajiny, majetku a kulturní, společenské a
sportovní aktivity občanů.
Zastupitelstvo v předstihu na každý rok upřesní prioritní akce podle potřeb občanů a
možností zajištění financování z jednotlivých fondů. Pro to je nutné včasné vypracování
potřebných legislativních dokumentů, všech povolení a žádostí na dotce.
Smyslem programu je podnítit zájem občanú o péči o vzhled obce, jejího okolí a krajinu.
Zkvalitňovat stav občanské vybavenosti v obci.
Starosta obce: Petr Dvořák
Zpracoval: Ing. František Vetyška
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1. Charakteristika obce
Obec Kemenný Malíkov leží v Jihočeském kraji v okrese Jindřichův Hradec v lokalite u
Jarošova nad Nežárkou. Hlavní část obce se rozkládá ve stráních po obou stranách řeky
Žirovničky, která odtéká svérázným skalnatým údolím do řeky Nežárky. Obcí prochází
okresní komunikace z Bednárce do Zdešova. S obcí Bednáreček je spojení místní
komunikací, tak jako s osadou Pejdlova Rosička. Další komunikace je k obecnímu

rybníku a dále na okresní komunikace Bednárec Bednáreček a dále k železniční
trati s nádražím Kamenný Malíkov.
K obci dále náleží obydlené samoty Bartošů a Doudů.
Katastrální výměra obce činí 473 ha. K 1.1.2016 je v Kamenném Malíkově trvale
hlášeno 69 obyvatel, z toho je 29 mužů, 40 žen.
Tato romantická vesnička byla založena někdy ve 14. století a první písemné
zprávy jsou zatím z roku1512, kdy se osada jmenovala Český Malíkov s 15
usedlíky. V té době měli osadníci možnost obsadit půdu téměř až k sousedícím
obcím. Obyvatelstvo pracovalo většinou v zemědělství a později přibyli řemeslníci,
zejména zedníci, kovář, truhlář, kolář, krejčí a od poloviny 19. století také perleťáři.
Dlouhou tradici zde má vývoj školství, již kolem roku 1800 začínal doma pokoutně
učit chalupník a od roku 1820 do domácí školy chodilo již kolem 15 dětí. Nová
budova jednotřídní školy byla dokončena roku 1880, kam docházeli i děti z
okolních vesnic i samot. V té době se celkem vyučovalo 90 až 100 žáků.
Založení obecní knihovny se datuje k roku 1900, založení Sboru dobrovolných
hasičů 1924 a Spolek divadelních ochotníků začal hrát od roku 1924. Z tohoto
období se zachovaly dvě opony. Do roku 1945 vesnice žila tradičním zemědělstvím
a počte obyvatel přesahoval 120 občanů včetně čeládky na statcích.
Po roku 1945 se počet trvale žijících obyvatel postupně snižoval v závislosti na práci v

místě a mnohá obydlí přestala být využívána k trvalému bydlení a tak slouží k rekreačním
účelům.
Místní národní výbor v obci pracoval samostatně do roku 1974, kdy došlo ke sdružení s
obcemi Hostějeves a Zdešov, později s Jarošovem nad Nežárkou, kde bylo i správa.
Obec nebyla středisková, ale byla vedena jako ostatního významu, proto zde nebyla
doporučená nová výstavba a nezvyšoval se počet domů.
Dopravní spojení bylo z počátku po železnici s docházkou na zastávky Bednárec nebo
Bednáreček i když Kamenný Malíkov má na svém území malé nádraží.
Po roce 1990 se obce Kamenný Malíkov a Bednárec oddělily od Jarošova nad Nežárkou s
vlastní samosprávou.
Vzhledem k stálému snižování trvale žijících obyvatel došlo i k uzavření obchodu k 31.12.
2010.
Obec je členem mikroregionu Česká Kanada.

Řeka Žirovnička protéká pod kamenným mostem obcí a sklanatým udolí odtéká do
řeky Nežárky. Při povodních v roce 1997 a 2002 se rozlila , ale škody v zátopovém
území byly minimální, vzhledem omezené výstavby v tomto území. Nánosy v
korytyě řeky za mostem byly odstraněny do stran, včetně velkých kamenů, a tím
Žirovnička se změnil v tomto úseku romantický vzhled.

2. Shrnutí výsledků dosavadní realizace Programu obnovy venkova
Rok 1991 - odkoupení budovy prodejny od Jednoty, která byla postavena akci "Z"
v roce 974 i se společenskou místností. Prodejna potravin byla v provozu postupně s
omezenou prodejní dobou, až vzhledem k stálému snižování trvale žijících obyvatel došlo
k uzavření obchodu k 31.12. 2010. Objekt byl postupně upraven pro potřeby OÚ.
Rok 1991 - 1996 – postupné pokládání asfalotbetonu v obci na MK včetně úseku
Kam.malíkov-Bednáreček.
Rok 1997 - půdní přestavba budovy prodejny zřízení kanceláří OÚ vč. knihovny
Poslán finanční dar obec: Severní Morava částka 20 000,- Kč
Velká voda (most)
Byla dělána zábava uprostřed obce - Rozloučení s prázdninami
Koupen traktůrek Husgvarna se sekačkou
Pan Kořínek prodává poslední kravičku v obci
Rok 1998 - dokončení asfaltování MK Kam..Malíkov-Bednáreček?
Rok 1999 - meliorace pozemku dět.hřiště+ stoka od domu Novák?,
Nainstalované automatické zvonění do kapličky
Oprava kapličky,nová vnitřní omítka
Nová střešní krytina na zbrojnici
Položen elektrický kabel od domu Kašparů do chaty v údolí
Rok 2000 – postavena chata v údolí
Čistěno koryto řeky Žirovničky od mostu pod dům Vodička
Rok 2001 - zakoupeno přenosné chlazení
pokladání asfaltu v obci od mostu k budově OÚ i s křižovatkou
Rok 2002 – vymšněny dubové dveře do kapličky
Poslán finanční dar obec Majdalena,velká voda částka 20 000,- Kč

Rok 2003 - venkovní omítky na hasické zbrojnici
Oprava rozhlasu a osvětlení v obci
Položen asfalt na cesta za mlýn - I.etapa
Rok 2004 - kamenný taras pod domem č.p.33 u cesty,
Venkovní přístavba s krbem u budovy OÚ
Rok 2005 - pořízen počítač, internet knihovna
Projekt na odbah.rybníku
Restaurována socha sv.Jana na mostě
Rok 2006 - nová krytina na budově OÚ
Nové zařízení kuchyně v kuchyňce
Rok 2007 - oprava pož.nádrže a kamenné rampy v horní část obce
Nakoupeno vybavení dětské hřiště
Rok 2008 - oprava střechy kapličky a mítek, vyřezaná socha čerta
ÚP obce schválen
Rok 2009 - zavveden Czech Point+počítač,+dřev.hlava čerta+
Příspěvek na opravu varhan v kostele Jarošov 7000,- Kč
Dřevěná hlava čerta
Rok 2010 - oprava MK za mlýn asfalt. II etapa vč.propustků (podél obec.rybníku)
Dlažba u dět.hřiště a kamenná zeď, dále oprava kamen.zdi za domem č. 33
Koupen traktůrek Rider Husgvarna
Na dětské hříště nainnstalován kolotoč
Rok 2011 – celková oprava terasy u budovy OÚ včetně zábradlí,výměny oken a dveří
Rok 2012 - prodloužení kanalizace kdomu č.p. 29 a 30 vč. vyasfaltování,
Dlážděný chodník podél kamen.tarasu pod domem č.p.33,
Na dětské hřiště koupen trampolina
Oprava vývěsní tabule
Rok 2013 - dokončení asfalt.III.etapa MK za mlýn
Oprava lesní cesty do údolí, položení asflt.betonu
Rok 2014 Rok 2015 - oprava požární nádrže
Položení příkopových tvárnic

Čerpané dotace v 2001 – 2015 – obec Kamenný Malíkov
Rok

Název akce
2001

Rekultivace plochy uprostřed obce

2002

náklady celkem

dotace

účast obce

dotace od

110.000,--

66.000,-

44.000,-

Rekonstrukce požární nádrže

95.000,-

54.000,-

41.000,-

2003

Oprava MK 516 – I. Etapa

91.000,-

54.000,-

37.000,-

2004

Úprava terénu, oprava tarasu u kapličky

185.936,-

111.000,-

74.936,-

2005

Oprava fasády na požární zbrojnici

162.000,-

97.000,-

65.000,-

Oprava místního rozhlasu

43.000,-

25.000,-

18.000,-

Oprava sochy Jana Nepomuckého

40.000,-

28.000,-

´12.000,-

2006

Výměna střešní krytiny nad OÚ

160.000,-

96.000,-

64.014,-

2007

Oprava požární nádrže

70.153,-

42.000,-

28.153,-

2008

Oprava a nátěr fasády, výměna střešní
krytiny na kapličce

195.828,-

112.000,-

83.828,-

Návrh územního plánu

105.000,-

65.250,-

39.750,-

2009

CZECH POINT – počítač

83.927,-

71.337,-

´12.590,-

2010

Oprava MK 516 – II. Etapa

700.000,-

140.000,-

560.000,-

2011

Oprava zápraží u OÚ

324.470,-

120.000,-

204.470,-

2012

Oprava a prodloužení kanalizace

411.078,-

110.000,-

301.078,-

2013

Oprava MK 516 –III. Etapa

439.913,-

110.000,-

329.913,-

Drtič dřevní hmoty

78.863,-

22.866,-

55.997,-

Mikroregion

2014

Křovinořez

24.080,-

19.490,-

´4.590,-

Mikroregion

2015

Oprava lesní cesty

444.843,-

186.319,-

258.524,-

MV-EU

SZIF

Seznam divadelních her,které jsme od roku 1991 hráli:
o “Výletech do malíkovského údolí“
1991:-Velká lež+Zlá královna (v zimě)
1992:-Manželé
1993:-Dívčí válka
1994:-Hospoda „U štěstí“
1995:-Dlouhý,Široký a Krátkozraká
1996:-Boj o lípu-Lucerna
1997:-Někdo zvoní
1998:-Dobytí Severního pólu
1999:-Dívčí válka
2000:-Dlouhý,Široký a Krátkozraká
2001:-Boj o lípu-Lucerna
2002:-Bibiana aneb loupežníci na Chlumu
2003:-Dobytí Severního pólu
2004:-Manželé
2005:-Němý Bobeš
2006:-Lucerna
2007:-Lijavec
2008:-Vyšetřování ztráty tř.knihy
2009:-nebylo divadlo při „Výletě“
2010:- Dobytí Severního pólu
a od roku 2011 cizí divadelní soubory
2011:-Na tý louce zelený rež.Miro Griso, hl.role Jos.Zíma,divadlo Liberec
2012:-výstupy z českých oper v podání sólistů Nár.divadla St.opery Praha
2013:-nebylo divadlo při Výletě
2014:-nekonal se Výlet do údolí
2015:-cirkus Bednousek –divad.spolek Bednárec
2016:-Vítání léta, folková skupina Lyrika, žáci LŠU Kamenice n.L. A Počátek

3. Program obnovy venkova na období 2016 – 2020
3.1.Osvětové, kulturní a společenské akce
3.1.1. vítání občánků, průběžně
3.1.3. setkávání s občany, průběžně, návštěva občanů k jejich významným
životním výročím s dárkem
3.1.4. práce s dětmi, den dětí v červnu a další akce
3.1.5. místní lidová knihovna, průběžně
3.1.6. kronika
doplnit digitalizaci kroniky, z pamětí občanů sestavit publikaci, která bude doplňovat žívot
na vesnici přibližně od roku 1930
3.1.7. kulturní, osvětová činnost a společenské akce
současný stav: pravidelné akce - Letní slavnost s divadlem, hudební vystoupení, vánoční
sešlost u kapličky,
konečný stav: udržovat tradici
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč
financování: vlastní zdroje
3.1.8. sportovní činnost,
současný stav: v obci není jiné sportoviště mimo stolu na stolní tenis na dětském hřišti
volejbalové hřiště ve strání,
konečný stav: připravit lokalitu na realizaci univerzálního hřiště v obci
termín realizace: podle počtu mladých obyvatel realizovat
výdaje: cca Kč 50 000,- příprava území
financování: dotace + vlastní zdroje
3.1.9. hasiči SDH, ve spolupráci s OÚ Jarošov udržet akceschopné družstvo, zapojit do
aktivity mladší generaci
3.2. Zachování, obnova a údržba zástavby
3.2.1. dbát na zachování, obnovu a údržbu současné zástavby,
současný stav: až na pár nevratných výjimek uspokojivý
konečný stav: prosazovat v maximální míře urbanistickou čistotu staré zástavby
3.2.2. pracovat s vlastníky při obnově starých domů,
poskytování pomoci při obnově domů
3.2. 3. péče o zeleň v obci
současný stav: v dobrém stavu
konečný stav: udržet současný stav a podle návrhu doplňovat novou výsadbou
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 20 000,-

financování:dotace + vlastní zdroje
3.3. Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura
3.3.1. budova obecního úřadu,
současný stav: v dobrém stavu
konečný stav: provést rekonstrukci budovy po bývalém obchodu, navrhnout nové využití
prostor objektu včetně využití půdy
termín realizace: postupně podle možností dotace
výdaje: cca Kč 600 00 v etapách
financování: dotace + vlastní zdroje
3.3.2. budova požární zbrojnice s přístavbou
současný stav: v dobrém stavu
konečný stav: vnitřní úpravy zbrojnice a ostatní časti objektu na multifunkční využití i pro
techniku OÚ
termín realizace: postupně podle možností dotace
výdaje: cca Kč 200 000
financování: dotace + vlastní zdroje
3.3.3. místní lidová knihovna
zachovat prostory v rámci objektu OÚ
3.3.4. veřejné osvětlení
průběžně udržovat
3.3.5. veřejný rozhlas
pokud bude mít obec potřebu využívat pro, tak uvést do provozu
3.3.6. odpadové hospodářství
současný stav: odpadní vody od jednotlivých domů občanů neodpovídají, až na vyjímky
současné legislativě (septiky, jímky na vyvážení, ČOV bez průběžné kontroly odpadních
vod), tyto odpady navazují na dešťovou kanalizaci
konečný stav: připravit studie proveditelnosti kanalizace včetně ČOV (gravitační, tlaková,
individuální nebo kombinace) a rozhodnout se pro výhodnou studii
termín realizace: podle možnosti dotace
výdaje: cca Kč 5 – 6 mil.
financování: dotace 80% + vlastní zdroje
Odpadové hospodářství - komunální odpad
současný stav: stavající kontejnery u v dolní části obce u OÚ nedostačují kapacitou
konečný stav: rozšířit skladování v kontejnerech v horní části obce o druhé plato pro
kontejnery přestavbou na místě autobusové čekárny a pro čekárnu najít vhodné nové
místo. Provést výstavbu nového zastřešeného plata za budovou OÚ.
Pokud nebude vyhovovat stávající likvidace bioodpadů uvažovat o zřízení kontejneru
výdaje: cca Kč 100 000,financování: dotace + vlastní zdroje
3.3.7. místní komunikace stávající - vypracovat pasport MK
současný stav: v dobrém stavu, MK do Bednárečka zatěžuje rozpočet obce a
charakterem dopravy přesahuje rámec MK
konečný stav: udržet současný stav a opravy MK provádět průběžně,
pokračovat v jednání na předání k MK do Bednárečka krajskému úřadu
připravit návrhy výstavby s ohledem na uvažovanou stavbu čistírny odpadních vod,

propojení na lesní cestu, připravit stavební povolení podle priorit
termín realizace: průběžně realizovat podle významu a využití
výdaje: cca Kč 1 milion
financování: dotace + vlastní zdroje
3.3.8. lesní cesty - vypracovat pasport
současný stav: v dobrém stavu až na přístupovou cestu do zadní části údolí s obecním
lesem a vjezd do lokality "Draha"
konečný stav: udržet současný stav a opravy provádět průběžně,
připravit návrhy rekonstrukce a případně výstavby lesních cest, připravit stavební povolení
termín realizace: průběžně realizovat podle významu a využití
výdaje: cca Kč 500 000
financování: dotace + vlastní zdroje
3.3.9. kaplička a sakrální stavby
současný stav: Kaplička, Jan Nepomucký na mostě, pomník u kapličky – jsou v dobrém
stavu
konečný stav: udržet současný stav, provést opravu omítky a nátěr střechy kapličky,
celkovou opravu pomníku u kapličky
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 70.000,-financování: dotace + vlastní zdroje
3.3.10. volnočasový areál v údolí
současný stav: v dobrém stavu
konečný stav: udržet současný stav a opravy provádět průběžně (chata nátěr), doplnit
zastřešení pro návštěvníky a listnaté dřevinami podle návrhu.
termín realizace: průběžně realizovat
výdaje: cca Kč 500 000
financování: dotace + vlastní zdroje

3.3.11. vybudování klidové zóny na „Zámku“, - „Ostrov“, - „Stráně - údolí“
současný stav: neudržovaný lesní porosty a pozemeky
konečný stav: vypracovat návrh využití jako volnočasová zóna
termín realizace: průběžně realizovat
výdaje: cca Kč 50 000
financování: dotace + vlastní zdroje
3.3.12. dopravní situace parkování v obci, omezení rychlosti
současný stav: v dobrém stavu
konečný stav: omezení rychlosti v určitých úsecích, vymezit parkování na obecních
pozemcích
termín realizace: průběžně realizovat
3.4. Obnova a údržba krajiny
3.4.1. obecní rybník
současný stav: v dobrém stavu až na nános bahna
konečný stav: odbahnit rybník se záměrem využití jako přírodní koupaliště
termín realizace: platné stavební povolení 2017
výdaje: cca Kč 250 000

financování: dotace + vlastní zdroje
3.4.2. revitalizace území nad obecním rybníkem
současný stav: neudržované parcely plné náletových dřevin a zamokřené bez užitku 347/7
TTP 13437 m2, 353 vodní plocha 2338 m2, 354/1 TTP 3246 m2, 347/3 vodní plocha
konečný stav: vypracovat návrh využití (zalesnění, vodní plochu
termín realizace: průběžně realizovat podle návrhu a schválení odborem ŽP
výdaje: cca Kč 100 000
financování: dotace + vlastní zdroje
3.4.3. protipovodňová opatření – průběžně se správou Povodí Vltavy
3.4.4. zeleň ve volné krajině, aleje
současný stav: v dobrém stavu až na lokalitu nad obecním rybníkem a v místech, kde
nebyla provedená probírka nežádoucích dřevin a keřů
konečný stav: udržet současný stav a na základě pasportu obecních pozemků pravidelně
provádět pěstební činnost. Vytipovat vhodnost alejí kolem obecních cest.
termín realizace: průběžně
výdaje: 200 000,- Kč
financování: dotace + vlastní zdroje, práce krýt prodejem palivovího dřeva

schváleno dne 18.11.2016 při 9.zasedání OZ obce Kam.Malíkov
Usnesení č. 1/9/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Program obnovy venkova na roky 2016 – 2020. Program byl vyvešen
od. 2. 11. 2016 do 18. 11. 2016 na úřední desce

Dvořák Petr
starosta obce

