
 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

2020 
 

SPOLEK KAMENICKO 
 
 

VRBOVÁ 960, 251 68  KAMENICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPOLEK KAMENICKO plnil v roce 2020  základní cíle své činnosti v oblastech: 
- VĚCI OBECNÍ 
- CESTY NÁS SPOJUJÍ 
- VZDĚLÁVÁNÍ A KREATIVITA 
- POZNÁVÁME KAMENICKO 
 
K realizaci jednotlivých akcí v r. 2020 byly využity  
A/ dotace: 
- od obce Kamenice prostřednictvím Komise pro sport a kulturu (13.000 Kč) – akce Noc 
kostelů a Vlastivědná vycházka Ládví 
- z dotačního titulu  Plzeňského prazdroje Kozel lidem – projekt Jabloňová alej Leopoldiny 
Ringhofferové (30.000 Kč) 
- od Nadace Via – Živá komunita – projekt Územní plán – klíč k budoucnosti (30.000 Kč) 
B/ dary od soukromých osob  (31.100 Kč) 
(Vyúčtování dotací – viz příloha.)   
 
VĚCI OBECNÍ 
Spolek pokračoval ve svých aktivitách směřujících k zachování kulturního dědictví na území 
obce Kamenice. Spolek se nadále  snažil zabránit unáhlenému přijetí změny č. 6 územního 
plánu, která by vedla k legalizaci černých staveb na území zámeckého parku. Tyto stavby a 
nečinnost příslušných orgánů způsobily devastaci okolí kulturní památky, zámku Kamenice. 
Spolek Kamenicko byl v důsledku těchto svých aktivit osloven novým vlastníkem firmy 
Strojmetal, který projevil zájem o navázání komunikace se spolkem. Považujeme toto gesto 
za vstřícné, rozumíme snahám a ekonomickým záměrům a cílům Strojmetalu, ale poškození 
parku jako okolí kulturní památky, stav zámku Kamenice, který je kulturní památkou, nadále 
považujeme za alarmující. Tématem ve vzájemných vztazích zůstává i nutnost trvalého 
snižování hlučnosti provozu závodu, především v nočních hodinách. V tomto duchu jsme 
komunikovali se zástupcem firmy, panem Ing. Miroslavem Záhorcem na schůzce ve 
Strojmetalu dne 8.12.2020. V létě spolek podal námitku ke změně č. 5 Územního plánu obce 
Kamenice. Své kroky několikrát konzultoval s odborníky v oblasti práva. Pro tuto činnost 
získal spolek v r. 2020 finanční podporu z grantového programu Nadace Via Živá komunita. 
V této činnosti budeme pokračovat i v r. 2021. 
  
Finanční příspěvky od soukromých subjektů byly použity především na vydávání spolkového 
dvouměsíčníku KAMENICKO, jehož první číslo vyšlo v srpnu 2020. Následně vyšla v r. 
2020 ještě dvě čísla, v říjnu a v prosinci. Časopisem průběžně informujeme  obyvatele 
Kamenice a okolních obcí o svých aktivitách a cílech, ale i o zajímavých kulturních, 
společenských a historických skutečnostech, událostech a souvislostech především v oblasti 
Kamenicka a Velkopopovicka. Naším cílem je informačně pokrýt oblast, která historicky 
patřila do oblasti hospodaření a vlivu podnikatelské rodiny Ringhofferů a vytvořit mezi 
obyvateli sounáležitost v širším kruhu.  
 
CESTY NÁS SPOJUJÍ 
Na jaře  2020 spolek plánoval vysadit s využitím prostředků z dotace NROS / Kozel lidem 
alej, která by v krajině lemovala cestu od Všedobrovic ke Štiřínským studánkám. Na počest 
členky rodiny Ringhofferů  jsme alej  nazvali  Jabloňová alej Leopoldiny Ringhofferové. 
Z důvodu pandemie a souvisejících opatření byla realizace přesunuta na jaro 2021.   
 
Plánovanou podzimní brigádu jsme zaměřili na pokračování v obnově staré cesty od 
Štiřínských studánek směrem na Petříkov (zahájeno v r. 2019). I tato akce se z důvodu 
protipandemických opatření neuskutečnila, je přesunuta na rok 2021. 
 
 
VZDĚLÁVÁNÍ A KREATIVITA 



Tato oblast činnosti spolku je tradičně realizována formou pravidelných přednášek a 
workshopů pro obyvatele Kamenice i blízkého okolí. V r. 2020 jsme porušili tuto tradici a 
místo toho spolek Kamenicko uspořádal za finanční podpory obce Kamenice (Komise pro 
sport a kulturu) a ve spolupráci a pod patronací Arcibiskupství pražského Noc kostelů 
v kamenickém kostelíku sv. Františka z Assisi. 
 
12.6.2020 – Noc kostelů poprvé v Kamenici 
Spolek Kamenicko uspořádal poprvé v kamenickém kostele akci s celorepublikovou 
působností. Návštěvnost – více než 100 lidí z Kamenice a okolí – předčila očekávání. Přišli 
lidé všech věkových kategorií, příjemně překvapil zájem a účast mládeže. Snahou spolku je, 
aby se Noc kostelů stala tradiční akcí, která probouzí v lidech sounáležitost s místem, kde žijí. 
U příležitosti akce spolek vydal brožuru pod názvem Kamenicko, kterou účastníky Noci 
kostelů obeznámil jednak s historií kostela, ale i přilehlého zámku Kamenice a zámeckého 
parku. O akci jsme informovali také ve Zpravodaji z Kamenice, jak před, tak i po ní, včetně 
fotodokumentace (č. 5, 6, 7/2020).  
 
 
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 – Ládví I – 3.10.2020 
Zúčastnilo se 30 občanů z Kamenice. Jan Pišna nás provedl po Ládví, historické údaje o 
vývoji této osady se týkaly dosti rozsáhlého časového úseku – od středověku až po události 
spojené s 2. světovou válkou., Odborný výklad doplnil četnými dobovými fotografiemi míst, 
o nichž hovořil. Místní obyvatelé přinesli také fotografie ze svých soukromých archivů. Díky 
přechodnému podzimnímu uvolnění protipandemických opatření a slunečnému počasí se 
vycházka velice vydařila, opět potvrdila zájem lidí o historii místa, kde žijí. Pro spolek signál, 
že má smysl v této činnosti pokračovat. 
 
Projekt POZNEJ KAMENICKO jsme v roce 2020 plánovali doplnit o další informační 
tabule v krajině. Z důvodu pandemie jsme k instalaci nepřistoupili. První informační leták, 
který jsme vydali k naučné stezce po okolí Štiřína, si zájemci mohou vyzvednout v KC 
Kamenice či na jiných místech v okolí Kamenice (např. kavárna Andělka, pivovar Velké 
Popovice, OÚ Velké Popovice). Těší nás navázání spolupráce s organizací Zámek Štiřín. 
Letáky jsme díky tomu umístili i v prostorách zámku.  
 
 
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. 
Akci Noc kostelů bychom rádi zopakovali i v roce 2021 a vybudovali tak novou tradici. 
V roce 2020 jsme tedy navazovali na činnost z minulých let tak, jak nám to dovolila situace 
ovlivněná pandemií Covid-19. V roce 2021 proto navážeme zčásti na výsledky roku 2019, 
zčásti roku 2020. 
 


