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1. Historie obce Kamenný Malíkov, novodobá historie obce
Vesnice leží v nadmořské výšce 526 m, na rozloze 473 hektarů. Protéká zde řeka
Žirovnice. Dle pověsti prvním domkem v Kamenném Malíkově byla chalupa č. 10. Na
stráních zde pásl ovce pasák rytíře Pejdla z Pejdlovy Rosičky a měl tady přístřeší. Ještě v
roce 1925 to byla dřevěná chalupa u řeky. Poprvé se objevuje v panských účtech roku 1564
pod názvem Český Malíkov. To se opakuje i v nejstarší pozemkové knize vedené od roku
1580. Přívlastek Český se používal pro odlišení od Německého Malíkova (nyní Malíkov nad
Nežárkou). Název je odvozen od příjmení Malík. Na jihu obce se dodnes říká Na zámku,
doložena je i existence rytířů z Malíkova v 16. století. Václav Freyar z Malíkova, bratr Jana
Freyara ml. z Malíkova, byl rovněž ve službách pánů Hradeckých. K roku 1582 se
připomíná jako purkrabí a písař v Jindřichově Hradci. Stopy poukazující na nějaké panské
sídlo, ale to se na území obce najít nepodařilo.
Historické pomístní názvy: Křivoklát, Místní trať, Pod Vrchem, Roviny, U Stráně, U
Zdešova, Za Sosním. Most přes řeku Žirovničku byl až do roku 1860 dřevěný. V tomto roce
byl nahrazen mostem kamenným. Postavili jej malíkovští zedníci. Obec dala kámen a
vápno. Jíst chodili střídavě do malíkovských statků. Socha sv. Jána se koupila z peněz,
které dali za přijmutí do obce(cca 5 zl.) tito hospodáři: Tůma Jan, Vaněk Jakub, Houška
Tomáš, Souček Matěj a mlynář Vrzák. Roku 1800 v kapličce umístěn zvon sv.Floriána,
který ulil budějovický zvonař Josef Perner dle Pavla Koblasy Místopis Jindřichohradecka.
Tento zvon zabavují vojáci 30.10.1917. Po válce byl do kapličky znovu zavěšen nový zvon,
který byl zřejmě zabaven během II. světové války. Po roce 1945 byl slavnostně zavěšen
zvon se stříbrným vzhledem, který je zde dodnes. Dlouhé roky zvonila v kapličce paní
Cecilie Koudelková. Pouze o Velikonocích, kdy zvony odletěly do Říma, řehtali malíkovští
chlapci na řehtačky místo zvonění. Zvonilo se ráno, v poledne a večer. V současné době
zvoní klekání v Kamenném Malíkově elektronicky. Po zániku feudalismu se roku 1849 stal
Kamenný Malíkov samostatnou obcí. To trvalo do roku 1976, kdy se stal nejdříve součástí
Zdešova a v letech 1980-1990 patřil administrativně k obci Jarošov nad Nežárkou. Od
roku 1991 je Kamenný Malíkov opět samostatnou obcí.
V Kamenném Malíkově se držívaly tři poutě - první Svatojánská první neděli po 16.5.,
druhá Prokopská první neděli po 4.7.,
třetí Mariánská první neděli po 15.8.

Novodobá historie Obce Kamenný Malíkov
Po pádu kominismu v letech 1991-2015 obec prošla první větší obnovou.
V letech 1991-1996 byla odkoupena od Jednoty do vlastnictví obce budova nynějšího OÚ, a
po třech etapách opravena místní komunikace mezi Kamenným Malíkovem a Bednárečkem.
V roce 1993 byl převzat a odkoupen zpět do vlastnictví Obecní rybník od Zemědělského
družstva.

1999 bylo zavedeno v kapličce elektronické zvonění.
2005 restaurování sochy sv. Nepomuka.
2011 větší oprava OÚ.
2014 byl zaveden do obce vysokorychlostní internet.
2015 byla provedena oprava požární nádrže.
2016-17 vybagrování Obecního rybníku.
2017- 18 další oprava OÚ.
2017, 2018,,2019, 2020 - těžba dřeva napadeného kůrovcem (kůrovcová kalamita)
2020 – vybudováno nové dětské hřiště z akátového dřeva, oprava kapličky sv. Anny, oprava
střechy autobusové zastávky.

2. Popis a rozbor současného stavu Obce Kamenný Malíkov

V současné době (píše se rok 2021) žije v Kamenném Malíkově 70 obyvatel a je zde
evidovaných 62 domů. Některá stavení slouží jako chalupy k rekreaci. Kamenný Malíkov je
malebná menší vesnička, velmi ráda navštěvována pro své krásné údolí Malíkovských skal s
Čertovou skluzavkou. Tímto krásným údolím protéká řeka Žirovnice. V obci se nachází
Obecní úřad, knihovna, kaplička sv. Anny, dětské hřiště, požární nádrž, malá požární
stanice dobrovolných hasičů, dvě autobusové zastávky, několik rybníků, kamenný most se
sochou sv. Jana Nepomuckého, chata ve skalách pro společenské události (svatby, hostiny,
atd. ), stará kovárna, starý mlýn, pila.

3)Plánované realizace na období 2021 - 2025
Obec KM plánuje v letech 2021 – 2025 realizace :

1) Oprava kříže před kaplí sv. Anny v Kamenném Malíkově a druhého kříže na
začátku obce z příjezdové cesty od Zdešova, včetně zlacení a čištění podestů
Odhadovaný rok realizace 2021
2) Autobusová čekárna v horní části obce (demolice staré zastávky, zhotovení
základové desky, nákup nové čekárny)
Odhadovaný rok realizace 2021
3) Lesní cesta v Malíkovských skalách
Odhadovaný rok realizace 2022-2023
4) Oprava ostatní komunikace a účelové komunikace
Realizace 2021
5) Nákup techniky - traktůrek na sečení, a jiná technika. Dle nabídek
rok realizace 2022
6) Oprava volejbalového hřiště v Malíkovských skalách
rok realizace 2022- 2025
7) Oprava laviček v Malíkovském údolí, nátěry
rok realizace 2021
8) Oprava nátěry oken hasičárna, autobusová zastávka
rok realizace 2021
9) Oprava stezek – cestovní ruch
rok realizace 2022-2025
10) Modernizace vybavení Obecního úřadu
realizace 2023-25
11) Obnova zeleně obce
realizace 2021-2025
12) Zalesňování
realizace 2021-2025
13) Nová autobusová zastávka
realizace 2021

4. Cíle Obce KM
Na základě rozboru současného stavu obce stanovilo zastupitelstvo obce následující cíle:
1) v oblasti osvětových, kulturních a dalších společenských akcí udržet trend, k tomu
vytvářet příznivé podmínky – znovuobnovit starou tradici divadel v Malíkovských
skalách
2) v oblasti sportu – vytvořit příznivější podmínky pro sportovní vyžití
3) v oblasti hospodářství vytvářet neustále lepší podmínky v rámci možností obce
4) v oblasti obnovy a udržování venkovské zástavby spolupracovat s majiteli

nemovitostí
5) v oblasti údržby veřejných prostranství a udržování krajiny zkvalitnit služby a zajistit
ochranu důležitých krajinných prvků
6) v oblasti občanské vybavenosti a technické infrastruktury udržet trend zlepšování
připravit koncepční plán

5. Plán akcí k zajištění tohoto programu obnovy a rozvoje
add.1
- pořádat 1x ročně divadelní představení, volejbalový turnaj, vánoční zpívání u kapličky sv.
Anny,
- dle potřeby provádět vítání nově narozených občánků
- společenským organizacím a spolkům poskytnout součinnost při pořádání společenských
akcí
add.2
- vybudovat volejbalový kurt
- vybudovat další zázemí pro drobné sporty
add.3
- zapojit území obce do MAS
- spolupracovat s podnikateli při tvorbě a zadávání projektů pro rozvoj podnikání v oblasti
add.4
- spolupracovat s majiteli nemovitostí při řešení údržby a výstavby nemovitostí v obci
add.5
- dokončit údržbu veřejné zeleně
- spolupracovat s majiteli nemovitostí při řešení údržby prostranství kolem nemovitosti
- zajištění údržby veřejných prostranství a pozemků ve vlastnictví obce pořízením patřičné
mechanizace
- provádět mezi občany osvětu týkající se životního prostředí a krajiny
add.6
- pokračovat v opravě obecních komunikací
- opravit autobusové zastávky
- opravit kříže u cesty

6) Priority
a)životní prostředí
b) infrastruktura
c) společenské využití

7) Závěr
Zastupitelstvo obce schválilo toto vydání jako revizi programu schválenou dne 28.5.2021

