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SPOLEK KAMENICKO plnil v roce 2019  základní cíle své činnosti v oblastech: 

 

- VĚCI OBECNÍ 

- CESTY NÁS SPOJUJÍ 

- VZDĚLÁVÁNÍ A KREATIVITA 

- POZNÁVÁME KAMENICKO 

 

K realizaci jednotlivých akcí v r. 2019 byly využity dotace: 

- od obce Kamenice prostřednictvím Komise pro sport a kulturu (10.000 Kč) 

- od Plzeňského prazdroje – dotační titul Kozel lidem (28.950 Kč) 

- dary od soukromých osob v celkové výši (60.625 Kč) 

 

VĚCI OBECNÍ 
Spolku se podařilo intervencí – dopisem ministru kultury – dosáhnout toho, že zámek v Kamenici 

zůstal i nadále kulturní památkou, nehledě na pokusy vlastníka firmy Strojmetal o sejmutí památkové 

ochrany z tohoto objektu. K této aktivitě spolku se posléze přidalo i Zastupitelstvo obce Kamenice, 

které na svém veřejném zasedání odsouhlasilo odeslání dopisu obdobného znění na MK ČR k rukám 

ministra. Považujeme tuto skutečnost za stěžejní v naší snaze o zachování kulturního dědictví na území 

obce Kamenice.  

Spolek rovněž aktivně vystoupil – zorganizováním podpisové akce mezi obyvateli Kamenice - proti 

změně územního plánu, která by vedla k legalizaci černých staveb na území zámeckého parku, které 

vedou k devastaci okolí kulturní památky. 

Finanční příspěvky od soukromých osob byly použity mimo jiné na zaplacení hlukové studie, jejímž 

cílem bylo zjistit úroveň hlučnosti provozu firmy Strojmetal v Kamenici. Tato hluková studie 

prokázala, že úroveň hluku zejména v nočních hodinách přesahuje hygienické limity. 

 

 

CESTY NÁS SPOJUJÍ 
V roce 2019 spolek s využitím prostředků z daru fyzické osoby a z dotace obce Kamenice realizoval 

dvě akce – jarní a podzimní brigádu, obě zaměřené na výsadbu alejí a obnovu starých polních a 

obecních cest. 

 
Jarní brigáda za Štiřínským rybníkem – 13.4.2019 

Tato akce je jednou ze série brigád věnovaných obnově starých polních cest v krajině. V případě 

Kamenice jde m.j. o cesty mezi jednotlivými hospodářskými dvory Ringhofferů. Náš spolek se tak 

hlásí k odkazu této slavné podnikatelské rodiny, tak významné pro region Kamenicka a 

Velkopopovicka. 

 

Na akci přišlo přes 30 lidí, mezi nimi i kameničtí senioři, které náš záměr nadchl. Vyčistili jsme část 

staré zarostlé obecní cesty ze Štiřína směrem na Petříkov. V této činnosti bychom chtěli pokračovat 

postupně v dalších letech, je to součást naší vize, kterou jsme nazvali Cesty nás spojují. Vznikla 

skupina nadšenců, která má o tento druh činnosti zájem. Pokud se nám podaří spojit se s obyvateli 

Petříkova, doufáme, že společně přispějeme k tomu, aby cesta byla opět používána. Domníváme se, že 

tato činnost je v souladu se zájmy naší obce i obcí sousedících s Kamenicí. 

 

Abychom posílili informovanost lidí místních i turistů pěších i na kolech, rozhodli jsme se u obnovené 

cesty v r. 2020 umístit informační tabuli, která svou podobou koresponduje s těmi tabulemi, jež jsme 

instalovali podél nově vybudované stezky Poznej Kamenicko (viz níže).  

 

Sázení aleje se spolkem Kamenicko – 9.11.2019 

Tato akce vznikla z podnětu hlavního sponzora, pana Ing. Michala Grafnettera, jehož otec býval 

v polovině 50. let 20. st. učitelem na kamenické ZŠ. Alej má být připomenutím jeho působení u nás 

v Kamenici.  

Přišlo více než 60 lidí, kromě obyvatel Kamenice a Kostelce u Křížků i široká rodina 

Grafnetterova z Kamenice i z Prahy, kromě kamenických seniorů i mládež, která se o akci dozvěděla 

prostřednictvím FB spolku, ale i FB obce Kamenice a KC Kamenice. O akci se zmínil i pan starosta 

v úvodníku Zpravodaje z Kamenice č. 11/2019. Je to pro nás důkaz, že naše akce jsou vnímány jako 



přínos ke zlepšení vzhledu nejen centra Kamenice, ale i cest v krajině, které nás spojují s okolními 

obcemi. Na projektu spolek Kamenicko spolupracoval taktéž s vedením obce Sulice.  

Příspěvek od  obce jsme se rozhodli použít na výrobu informační tabule u obnovované polní cesty, 

lemované dnes alejí 16 hrušní starých odrůd. (Instalace proběhne při péči o vysazené stromky v r. 

2020.) Chceme tím přispět ke zvýšení informovanosti lidí. Vede nás k tomu praktická zkušenost – lidé 

se zajímají, co se změnilo a proč. Tabule mají posílit povědomí lidí o tom, že obce ve spolupráci se 

spolky a soukromými donátory usilují o obnovu starých polních cest a alejí, což je zcela 

v souladu s dnešními trendy prosazovanými v celorepublikovém měřítku.  

 

VZDĚLÁVÁNÍ A KREATIVITA 
Tato oblast činnosti spolku je realizována formou pravidelných přednášek a workshopů pro obyvatele 

Kamenice i blízkého okolí. V r. 2019 se uskutečnila další ze série přednášek o cestování. Většinou se 

tyto akce konají ve zrekonstruované (2013) hasičárně ve Všedobrovicích, pouze velmi ojediněle 

v přísálí restaurace Na Rynku v centru Kamenice. Hasičárnu spolku zapůjčuje zdarma obec, což 

považujeme za krok velice vstřícný k našemu konání. 

 

Přednáška z cyklu Cestování po dalekých krajích  

(Na křídlech Electry) – Ing. Pavel Valenta – 12.12.2019 

Další z přednášek tohoto cyklu byla věnována historii cestování letadlem za obchodem, byla spojena 

také s historií rodu a podnikání firmy Baťa. Cílili jsme v tomto případě především na posluchače z řad 

seniorů, jelikož na přednášku by měla v květnu 2020 volně navázat návštěva letiště Točná, kde si 

účastníci budou moci prohlédnout letoun Lockheed Electra, s nímž J.A. Baťa před 2. sv. válkou 

podnikl obchodní cestu kolem světa.  

Téma přednášky, která v čase předvánočním přilákala do přísálí restaurace Na Rynku 25 lidí,  jsme 

vybrali ještě s ohledem na 100. výročí vzniku ČSR, jelikož se domníváme, že je potřebné posilovat 

v lidech pocit vlastenectví a hrdosti na náš průmysl a osobnosti, které ve své době představovaly špičku 

i ve světovém měřítku.  

  

 

POZNÁVÁME KAMENICKO 
Tato oblast činnosti spolku je realizována jednak formou vlastivědných vycházek pro obyvatele 

Kamenice a blízkého okolí, jednak formou dlouhodobějšího projektu pod názvem Poznej Kamenicko.  

 

Stalo se již tradicí, že účastníky vycházek (1-2 x ročně) seznamujeme s historií jednotlivých částí 

Kamenice či sousedních obcí, jejichž historie je s historií obce Kamenice spjata. Vlastivědné vycházky 

podporuje obce Kamenice prostřednictvím Komise pro sport a kulturu (KoSaK). Zájem obyvatel 

našich osad je vzrůstající. Máme za to, že vlastivědné vycházky přispívají jednak ke zvyšování 

kulturního a historického povědomí o místě, kde žijeme, jednak k utužování sociálních vazeb mezi 

obyvateli Kamenice. 

 

Vlastivědná vycházka s Janem Pišnou – Kostelec u Křížků - 22.9.2019 

Zúčastnilo se 30 občanů z Kamenice a z Kostelce u Křížků. Jan Pišna v neděli 22.9.2019 zavedl 

účastníky do kostela sv. Martina, kde zdůraznil stáří kostela a jeho historii, dále je provedl po zaniklé 

židovské části Kostelce a vycházku zakončil návštěvou zaniklého židovského hřbitova. Odborný 

výklad doplnil četnými dobovými fotografiemi míst, o nichž hovořil. 

 

 

Projekt POZNEJ KAMENICKO byl v roce 2019 realizován z dotačního titulu Plzeňského Prazdroje 

Kozel lidem, který jsme získali v roce 2018. Cílem bylo vytvořit naučnou stezku, jež přiblížila na šesti 

informačních tabulích historii Štiřína, Všedobrovic a okolí. Instalace tabulí proběhla v květnu 2019 a 

byla spojena s vlastivědnou vycházkou ze Štiřína do Všedobrovic. K naučné stezce jsme vydali 

informační leták, který si zájemci mohou vyzvednout v KC Kamenice či na jiných místech v okolí 

Kamenice (např. kavárna Andělka, pivovar Velké Popovice). Účast obyvatel na vlastivědné vycházce 

překonala očekávání. Pro spolek signál, že má smysl v této činnosti pokračovat.  

 

 

 



 

ZÁVĚR 
Aktivity spolku Kamenicko v jednotlivých směrech jsou dlouhodobého charakteru, jelikož jde o 

projekty rozsáhlé, jež se nedají zvládnout jednorázově. Platí to nejenom pro obnovu a udržování 

krajiny, ale i pro cyklus vlastivědných vycházek či projekt Poznej Kamenicko. V roce 2019 jsme tedy 

navazovali na činnost v minulých letech. V roce 2020 navážeme na výsledky roku 2019. 

 

 


