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Vážení čtenáři,

nový rok a život v něm už naplno běží, nehledě na neúnavné pokusy jednoho z mnoha koronavirů vracet se a kazit nám plány. 
Plánovat se však musí, život nelze zastavit. Také my vám chceme na stránkách tohoto čísla nastínit naše záměry pro letošek, zatím 
bez konkrétních dat.

Především s radostí oznamujeme, že se nám podařilo získat tři granty, které nám i vám umožní věnovat se činnostem spojeným 
s poznáváním kamenické přírody. Tato podpora je pro spolek Kamenicko nesmírně důležitá, stejně tak jako finanční dary od vás, 
našich příznivců. 

Právě díky vaší štědrosti můžeme vydávat spolkový časopis, v němž se snažíme otevírat témata, která někdy žijí spíše pod 
hladinou, ale my chceme, aby „vybublala“ na povrch. Kamenice je rozlehlá, obyvatelé jedné osady často nevědí, co se chystá, 
co zajímá, těší či trápí lidi na opačném konci obce. Dáváme prostor také prezentaci vašich názorů a postřehů a jsme za ně rádi. 
Děkujeme takto na dálku dárcům i autorům příspěvků, které osobně neznáme. Je to pro nás nejen potvrzení smyslu všeho snažení, 
ale i signálem, že existuje zájem o věci veřejné. Jinými slovy, že lidská pospolitost a soudržnost nevymizela. V dnešní době je toto 
poznání velice cenné.

Velikým impulsem je pro nás rovněž vaše zapojení do akcí všeho druhu, které spolek Kamenicko pořádá. Letos pro vás opět 
připravujeme poučení, zábavu i společnou práci pod širým nebem. Vycházíme z toho, že společně jsme dokázali a ještě dokážeme 
mnoho věcí. Nenechme se rozdělit, zůstaňme spolu.

Pevné zdraví a mnoho krásných chvil v roce 2022!

Za spolek Kamenicko
Michaela Valentová

Úvodník
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Stř ípky
Již druhým rokem řádí covid-19 se všemi doprovodnými 
společenskými jevy – lockdowny, omezeními otevírací doby, 
zákazy pro neočkované. To vše se podepisuje na těch, kteří 
poskytují služby obyvatelům měst a obcí. I v Kamenici některé 
restaurace a provozovny zanikly. Dobrá zpráva je, že vznikají 
nové. Energie a nápady restauratérů jsou nezničitelné. Držíme 
palce, aby jim elán v tomto nesnadném období vydržel!

Na Valnovku za fotkami ze starých časů
Interiér restaurace a hotelu Valnovka dostal nový „kabát”. 
Není to jen nová výmalba v teplých zlatavých tónech, ale 
hlavně desítky upravených dobových fotografií ve vkusných 
paspartách, které krášlí stěny restaurace, salónků i chodeb. 
Místní starousedlíci probrali své rodinné archivy a poskytli 
nám, návštěvníkům Valnovky, vhled do historie tohoto 
koutku obce. Požitek z dobrého jídla v příjemném prostředí 
s pozornou obsluhou je umocněn estetickým zážitkem. 
Stačí zajít na denní menu nebo odpolední kávu a s některým 
z výborných zákusků na vidličce se rozhlížet po stěnách. 
Věřte, že chmury se rázem rozplynou. 

14. února přijďte na Valnovku oslavit svátek sv. Valentýna, 
čeká na vás speciální tříchodové menu pro milovníky masa 
i pro vegetariány. 

Kousek Španělska na Želivci
Na frekventované křižovatce ulic Hlavní a Štiřínská stojí 
restaurace, která nyní oznamuje všem kolemjdoucím, že 
změnila provozovatele a že se mají na co těšit. Nebo že se 
provozovatel těší, až zajdeme? Zkrátka je to teď U Těšouna. 
Kromě běžných denních menu slibuje pan Těšitel pochutnání 
na španělských tapas a jiných specialitách této slunné země. Tak 
se tedy těšíme na kulinářské zážitky a přejeme dobrý rozjezd!

Co vás letos čeká se spolkem Kamenicko?
Noc kostelů 2022
Již potřetí se se souhlasem vlastníka, Římskokatolické 
farnosti Říčany, a s podporou KoSaK chystáme otevřít pro 
návštěvníky kamenický kostel sv. Františka Serafínského.

Obnova obecní cesty od Štiřínských studánek na 
Petříkov 
S podporou firmy AGORA (Kompostárna Želivec) a obce 
snad letos opět pokročíme v čistění dalšího úseku této staré 
spojnice mezi Štiřínem a Petříkovem.

Péče o výsadby z minulých let
Příroda a krajina jsou našimi stálými tématy, letos však 
neplánujeme žádné nové aleje. Budeme se snažit – snad s vaší 
pomocí – věnovat se mladým stromkům.

Komentované vycházky přírodou Kamenicka
Příroda poskytuje každému mnoho ze svých darů, ale ne 
všichni přesně víme, co v naší bezprostřední blízkosti či 
o kousek dále roste nebo žije. Budeme-li dobře znát přírodu, 
která nás obklopuje, získáme k ní obdiv a začneme o ní 
přemýšlet. Přemýšlet o tom, co jí prospívá, co jí škodí, jak 
ji chránit a zachovat. S tímto cílem plánujeme na tento rok 
vycházky s odborným výkladem, zaměřené na poznávání 
přírody Kamenicka.

Restaurace a hotel Valnovka na Ládví

Přijďte na Valnovku za dobrým jídlem i za sportem!

Nabízíme pronájem vybaveného cvičební sálu 
profesionálům i všem sportovním nadšencům.

Kontaktujte nás na telefonu 722 733 291 
nebo e-mailem info@hotelvalnovka.cz

Výroba a instalace ptačích budek
V Kamenici žije více než 50 druhů ptáků. Mnozí z nich 
zde rovněž hnízdí a vyvádějí mláďata. Jedním z našich 
letošních projektů je proto výroba a rozmístění ptačích 
budek ve vytipovaných lokalitách Kamenicka pod vedením 
a s výkladem odborníka. Jako vždycky spoléháme na šikovné 
ruce a nadšení členů Klubu seniorů 55+! 

Spolek Kamenicko
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Okénko do kamenické př írody,  3.  dí l
Tajemný život pod hladinou

z nepatrných zrníček písku a malých kamínků,  voda 
v potoce je prokysličená a chemicky čistá. Pokud místo 
chrostíků zaznamenáte například nitěnky, pijavky nebo 
buchanky, není s vodou všechno v pořádku. Stanovení 
kvality tekoucích vod pomocí přítomných živočichů se 
nazývá saprobiální hodnocení čistoty vod. Jde o velmi 
odbornou a složitou činnost. Takže podle života ve vodě 
poznáváme, jak na tom jsme s kvalitou vody.

Obecně platí, že potoky a řeky protékají v krajině nikoliv 
rovně, ale nejrůznějšími zákrutami, meandry, které si samy 
vytvořily, když si razily cestu podložím pod povrchem 
země i terénem na jejím povrchu. Meandrující toky 
jsou také nejbohatšími vodními systémy poskytujícími 
životní prostředí i druhům náročným na kvalitu vody. 

Naopak nejméně života je v napřímených, zregulovaných 
korytech. Navíc voda rychle odtékající z těchto nepřirozeně 
zregulovaných toků je hlavní příčinou povodní, které nás 
v poslední době citelně sužují. Přirozeně tekoucích potoků 
a řek již není v Česku mnoho. Mezi původní řeky, do kterých 
člověk ještě nijak významně nezasáhl, patří například 
Sázava, Ohře či Berounka. A proto v nich můžeme vidět 
parmy, cejny a celou řadu původních ryb, které z našich 
toků rychle mizí.

Život pod hladinou zůstává často zahalen rouškou nevědomostí 
a omylů. Přitom je minimálně stejně bohatý jako na souši. 
Inu, co oči nevidí, zůstává někdy záhadou. Pod hladinou 
rybníků totiž nežijí jen štědrovečerní kapři a ryby, které do 
nich nasadili rybáři. Vodní ekosystémy jsou velmi rozmanité 
a v naší přírodě patří k nejsložitějším, pokud ovšem do nich 
nezačneme zasahovat my sami s utkvělou  představou, že co 
nelze vyjádřit penězi, nemá žádnou hodnotu ani význam.

S touto filozofií bohužel přistupujeme nejen k potokům 
a řekám, ale i k většině stojatých vod. Z původních tůní, 
jezer nebo močálů se v krajině dochovaly jen pouhé zlomky. 
Většina dnešních vod je silně ovlivněna lidskou činností. 
Přesto, pokud se ponoříme pod hladinu, můžeme pozorovat 
ojedinělý život zajímavých vodních tvorečků.

Přestože jsme se na většině našich potoků a řek nesmazatelně 
podepsali nevratnými regulacemi a napřímením koryt, 
stále v nich existuje život. Podle druhů živočichů a jejich 
četnosti lze celkem spolehlivě stanovit míru a typ znečištění 
tekoucích povrchových vod. Mezi tzv. bioindikátory 
nepatří jen ryby, ale především celá škála bezobratlých 
živočichů, počínaje raky, škeblemi či vodními mlži a konče 
nejrůznějšími drobnými, až mikroskopickými korýši, 
červy nebo larvami vodního hmyzu (vážek, brouků, jepic 
a dalších). Pokud otočíte kámen na dně potoka a spatříte 
larvu chrostíka, uzavřenou do pevné schránky slepené 

Karásek stříbřitý

Čolek obecný

Jelec tloušť

Plovatka bahenní
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O rybí obsádky se starají především rybáři. Nejvíce je to vidět na 
rybnících, které nahradily původní tůně a jezera. I když je rybník 
stavbou, plní nezastupitelné funkce a nahrazuje dnes již téměř 
neexistující stojaté vody v krajině. Rybníky je nutno vnímat 
nejen jako hospodářské stavby s produkcí uměle chovaných 
ryb, ale také jako významné krajinné prvky zajišťující život 
stovkám druhů vodních organizmů. Kromě kaprů se v nich 
chovají nejčastěji líni, candáti, štiky, v menší míře sumci, cejni, 
okouni a nepůvodní, asijské, druhy ryb – amuři a tolstolobici. 
Ze zoologického hlediska není žádný nepůvodní rostlinný nebo 
živočišný druh pro naši přírodu dobrý. S východními druhy 
kaprovitých býložravých ryb se v našich vodách přemnožily 
agresivní druhy, jako střevlička východní a karásek stříbrný, 
a staly se škůdci devastujícími naše původní druhy ryb i ostatní 
vodní živočichy.

Co hledá pod hladinou rybníka ropucha?
Ropuchy tráví většinu života na souši, ale v době páření 
pospíchají do vody. Vajíčka kladou však pouze do té vody, 
kde se narodily. Samička ropuchy je větší než sameček, 
a proto si ho dokáže na svých zádech odnést do rybníka, 
kde pod hladinou proběhne mimotělní oplodnění vajíček. 
Ropuší vajíčka jsou uspořádána do vláken až 10 metrů 
dlouhých. Z vajíčka se vylíhne pulec, následně se mu 
vyvinou končetiny a po určité době vyleze mládě ropuchy 
z vody na souš, kde tráví většinu života.  

Ropuchy se živí převážně brouky, pavouky nebo žížalami, ony 
samy jsou potravou např. pro ptáky, ježky a užovky. Samička 

Nevýskejte radostí, když v potoce či řece spatříte raka. Populace 
našich druhů raků ohrožují dva američtí vetřelci – rak pruhovaný 
a rak signální. Oba jsou přenašeči račího moru, který je pro 
původní druhy našich klepetáčů fatální.

Pokud se v sedimentu rybníka něco nemotorně a pomalu hýbe, 
je to dobře, neboť se jedná o larvy vážek, šídel, motýlic nebo 
vodních brouků (potápníci, vírníci a další). Traduje se, že jepice 
mají krátký život, protože vylétnou z vody a po několika hodinách 
hned umírají. Omyl! Vývoj jepic je zpravidla tříletý a jejich 

ropuchy pohlavně dospívá ve 4 letech a v tomto věku se zcela 
neomylně – často se samečkem na zádech – vrací k rodnému 
rybníku, přesně na to místo, kde z něho jako mládě vylezla. 
Migrace ropuch k rodným nádržím se odehrává ve velkých 
skupinách, v nichž samci značně převažují nad samicemi. 

Kromě přirozených nepřátel je největším nepřítelem ropuchy 
člověk, který ničí její rodné vodní plochy, nebo přerušuje 
její přirozené migrační trasy např. komunikacemi. V České 
republice je ropucha ohroženým druhem. Během posledních 
20 let se její populace snížila zhruba o 45–50 %. 

-mv-

plnohodnotný život se celý odehrává pod vodní hladinou. My 
vidíme jen jeho závěr, kdy jepice opouštějí vodu, aby se spářily 
a samice založily novou generaci nakladením vajíček.
 
Velmi důležitou součástí vod je bentos (organizmy žijící na dně) 
a plankton (organizmy žijící ve vodním sloupci). Struktura těchto 
společenstev určuje úživnost prostředí pro vyšší živočichy včetně 
vodních a polovodních obratlovců a tvoří jejich potravní základnu.

Život pod vodní hladinou je velmi zajímavý. Ovlivňuje nejen kvalitu 
vodního prostředí, ale i suchozemské biotopy, často daleko od 
vody. Je proto v našem vlastním zájmu, abychom se k vodě chovali 
ohleduplně, neznečišťovali ji, vždyť voda je nenahraditelná – je 
totiž základem veškerého života, tedy i nás, lidí. 

Šárka Šotolová 
Foto: archiv autora 

Okružák ploský

Ropucha obecná

Piskoř obecný
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S nadšením lidí  pro společnou 
věc se nehazarduje

Rozhovor s Vlaďkou Benešovou, předsedkyní Osadního výboru Skuheř
Vlaďku Benešovou znají někteří z našich čtenářů jako členku 
Osadního výboru Skuheř. Ve Skuhři  bydlí s rodinou již 16 let. 
My ve spolku Kamenicko Vlaďku známe jako účastnici našich 
akcí a neúnavnou pomocnici. Patří k lidem, kteří se neomezují 
jen na svou vlastní zahrádku, naopak, dívá se i za plot, do 
prostoru, který obýváme všichni společně, kde se můžeme 
potkávat. Právě proto se před několika lety stala členkou 
Osadního výboru (OV) Skuheř a loni jeho předsedkyní. 
Dodatečně gratulujeme! Dnes si budeme povídat o občanské 
společnosti, podobě veřejného prostoru a o tom, jak spolu tyto 
dva pojmy souvisejí.

Vlaďko, od kdy ses začala zajímat o to, jak vypadá prostředí, 
které tě v Kamenici obklopuje?

Prakticky chvilku po vzniku osadního výboru (OV) ve 
Skuhři. Proběhlo setkání občanů, kde se odhlasoval jeho 
vznik a pak se řešili členové a předseda. Přihlásila jsem se 
jako jeden z dobrovolníků. Všechno pro mne bylo nové. Spolu 
s ostatními členy jsme se postupně učili a učíme dodnes, jak 
vše má fungovat a funguje. 

Podruhé jsem se do této činnosti ponořila více v době 
projednávání změny č. 5 územního plánu Kamenice. Dostávaly 
se ke mně různé informace právě o této změně, která se týkala 
hodně naší osady. To mě, jako ostatní občany osady, nenechalo 
v klidu. Svůj čas jsem věnovala zjišťování, co pro nás změna 
znamená, jak mohu jako občan tyto věci ovlivnit, co to územní 
plánování vůbec je. Konzultovala jsem kroky, seznamovala se 
s předpisy a zákony s tím souvisejícími, účastnila se veřejných 
zasedání zastupitelstva obce. Když mi to čas dovolí, snažím se 
veřejných zasedání zastupitelstva účastnit stále, nebo alespoň 
sleduji online vysílání.

Skuheř je součástí Kamenice, je to tvé bezprostřední okolí. 
Co považuješ za výhody a nevýhody života v této osadě? Co 
bys změnila?

Skuheř si naše rodina vybrala před 20 lety, když jsme zvažovali 
opustit hektickou Prahu a odejít někam do klidu a zeleně. Po 
mnoha návštěvách různých míst nám vybrané místo ve Skuhři 
učarovalo. U rybníka, kousek od lesa, v té době s relativně 
dobrou dostupností do Prahy, do školy, na nákup. Přiznám 
se, že já z rodiny byla ta poslední, kdo se chtěl stěhovat pryč 
z Prahy. Na druhou stranu miluji pomalé vstávání o víkendu, 
nemusí být pozdní, ale hlavně že je bez rychlých přesunů  
např. na chatu, do přírody. Proto jsem si to tu velmi rychle 
oblíbila. Když je tepleji, dá se snídat na zahradě, dívat se 
na probouzející se vodu, les i louku, pozorovat zvířata, jak 
ztrácejí plachost a pomalu dojdou až k plotu, poslouchat ticho 
a zvuky přírody. Můj taťka, když tu pozoroval ptactvo, byl 
překvapen, kolik zde objevil druhů, které naposledy viděl jako 
malý kluk. A pak až tady.

Nejsem vyloženě městský člověk. Život v obci je mi blízký. 
Odmala jsem hodně času trávila na vesnici a kromě pomáhání 
v hospodářství jsem poznávala i okolní přírodu.

Kouzlo přírody bych zde chtěla zachovat i pro ostatní. To 
však předpokládá nedělat obecně z Kamenice sídliště „na 
ležato“, nevpouštět sem developery, udržet si tu výhodu, kterou 
máme kousek za Prahou, ale mnoho obcí už o ni pomalu 
přichází. Bylo by hezké se zde naopak tak trochu „uzavřít“ 
před světem, dobudovat si chodníky, silnice, posílit možnosti 
hromadné dopravy, zajistit dostatečnou kapacitu školek a škol, 
zdravotnických zařízení, prostě zlepšit infrastrukturu, aby se 
nám tu dobře žilo. 

Co vnímám jako nevýhodu? I když chceme bydlet 
uprostřed přírody, neznamená to, že bydlení nemůže být 
důstojné. Za 20 let si nepamatuji, že by do Skuhře přišla 
větší investice. Ať to jsou silnice a cesty, chodníky, vodovod 
a kanalizace. Patříme prý mezi jednu z nejmenších osad 
Kamenice s malým počtem obyvatel. To nezpochybňuji.

Skuheř je na druhou stranu osada s velkým počtem chat, 
tedy nemalých odvodů na dani z nemovitostí. Za 16 let, 
co zde bydlíme, je tu progres v počtu trvalých obyvatel – 
z jednociferného čísla je trojciferné. A mohlo by být i vyšší, 
kdyby byla motivace pro lidi v rekreační zóně. 

Zatím to ve Skuhři vnímáme tak, že jsme v investicích 
upozaďováni, máme pocit, že musíme čekat, jestli na nás 
něco zbude. Když se žádalo o domácí čističky, do kterých byli 
místní lidé ochotni investovat, žádosti se někdy zamítaly s tím, 
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že brzy bude kanalizace. Zanedlouho se přidaly problémy 
s vodou ve studních. 

Vyhráno po letech měli ti, kteří jsou poblíž páteře kamenického 
vodovodu, kde obec dovolila připojení na vlastní náklady. Pro 
ostatní občany osady vyplynulo z posledního jednání na obci, že 
naše návrhy ohledně vodovodu a kanalizace budou nejpozději 
začátkem příštího roku dotaženy. Doufám, že i projektově 
a finančně, abychom mohli, jak se říká, začít kopat.

Osadní výbory nejsou samozřejmostí. Vznikají v souladu se 
zákonem o obcích, avšak čistě „zdola“, z iniciativy obyvatel 
různých částí obcí. V čem obecně vidíš jejich smysl? 

Domnívala jsem se, že OV vznikly proto, aby byly „prodlouženou 
rukou“ obce, a to oběma směry.

Při setkávání s občany sbírá osadní výbor návrhy a podněty na 
zlepšení, vyhodnocuje míru dopadu na osadu a občany a pak 
návrhy předá k řešení obci. Obec přes OV poté informuje občany, 
nebo se s nimi setká k diskusi. Na obci se někdy zjistí, že stejný 
problém trápí i občany v jiných osadách. O věcech týkajících se 
územního plánu nebo plánování investic v osadách by měly být 
informovány především OV, aby  informovaly občany. Ti by si 
tak nemuseli informace pracně zjišťovat sami, nedostávaly by se 
k nim „zaručené“ informace, které jsou spíše dezinformacemi.

Jednotlivé OV by spolu měly více komunikovat, připravit 
dobré argumenty pro jednání na obci v případě větších 
investic, které jdou napříč více osadami.

Takováto otevřená komunikace radnice vůči občanům mi chybí. 
Obec by mohla prostřednictvím OV občanům více naslouchat, 
vytvořit si vizi, která vychází z potřeb a přání občanů, a vědět, 
jak jí dosáhne, třeba i s částečnou pomocí samotných občanů. 

Dále by úlohou OV mělo být stmelování a propojování obyvatel 
osad, např. formou sportovních či kulturních akcí. Lidé by 
měli prostřednictvím osadních výborů dostávat signál, že se 
o ně obec zajímá a že jí na nich záleží. 

Jsem předsedou zatím jen krátce. Možnost posouzení 
vstřícnosti obce vůči občanům osady je zatím ovlivněna 
předchozími roky a kroky. Na druhou stranu musím říct, že 
jakmile jsem obec oslovila, cítila jsem snahu vyslechnout 
připomínky občanů, které vzešly z naší poslední schůze. Jen 
ta realizace nám zatím pokulhává. 

Odráží se existence osadních výborů na tom, jak vypadají 
veřejná prostranství v osadách? 

V naší části obce moc veřejných prostranství nemáme. Je tu 
málo obecních pozemků. Ale chápu, že veřejné prostranství není 
jen o obecním pozemku. Dříve se pořádaly akce typu Ukliďme 
Česko. Dobrovolníci se na jaře vydali po obci a okolí uklidit, co 
někteří jiní napáchali. Myslím, že tato myšlenka byla dobrá. 

Ve Skuhři se snažíme o zachování a úpravu „obecního plácku“, 
na kterém se s místními scházíme při schůzích a opékání buřtů. 
Dále usilujeme o upravení plochy kolem rybníka. K tomu ale 
potřebujeme souhlas majitelů pozemků a součinnost obce. 

V minulosti se OV povedlo apelovat na obec ohledně 
kontejnerů na tříděný odpad. Jednak pro naši osadu bylo málo 
separačních hnízd, jednak byl nepořádek kolem nich. Tady 
musím obec pochválit, hodně se změnilo k lepšímu, ale nebyl 
to problém jen naší osady. 

Cítíš nyní jako předsedkyně OV více odpovědnosti za to, jak 
OV může ovlivňovat obecní záležitosti? 

Cítím velkou zodpovědnost vůči občanům osady, necítím 
ale dostatečnou podporu obce. Jsem člověk, který chce být 
informován. Chci vědět, na čem jsem a na čem mohu stavět. 
Chci být realistická, nedávat plané sliby. Chtěla bych, aby obec 
se mnou hrála fér. Stejně se pak budu chovat k ní já i občané. 
Chybí mi obecně otevřenost, informovanost, naslouchání, 
větší zájem a podpora pro OV. Chybí osvěta směrem k lidem, 
kteří jsou ochotni jít pracovat do OV a věnovat tomu svůj 
volný čas. Obec by jim měla pomoci se v tom zorientovat. 

Chápu to tak, že OV je hlasem osady a úkolem člena OV je 
být spojkou mezi občany osady a obcí. Jsem vlastně v roli 
vyjednavače a mám-li být dobrý vyjednavač,  potřebuji 
k tomu informace. 

Prozradíš našim čtenářům, co se Osadnímu výboru Skuheř 
doposud podařilo a co plánuje v roce 2022?

Úvodem prozradím, že OV Skuheř sdružuje nejen trvale 
bydlící, ale i majitele chat, kterých je ve Skuhři opravdu hodně. 
Chataři jsou se Skuhří sžití, cítí se být součástí místní komunity, 
chtějí se účastnit společných akcí, pomáhat. Z vyprávění vím, 

Po nájezdu vandalů…

7



že to byli právě chataři, kteří tuto osadu budovali a spolu zde 
vytvářeli komunitu. Bylo by dobré v tomto odkazu pokračovat.

Myslím, že v předchozích obdobích jsme byli vůči obci málo 
důslední. Chtěli jsme hlavně vodovod a kanalizaci, ale nechali 
jsme se uchlácholit sliby. Bojovali jsme o svůj plácek pro občanské 
aktivity, který od obce máme propůjčený do užívání. Povedlo se 
rozšíření odpadních hnízd. Opravy cest, které jsme požadovali, 
řešíme stále. Řada požadavků vůči obci se částečně povedla za 
pomoci občanů a jejich financí, ale zdaleka není hotovo. 

V roce 2022 bychom si přáli dobudování toho, o co jsme 
obec žádali na konci roku 2021, tedy přípojky vodovodu 
a kanalizace, zastřešení jediné autobusové zastávky v osadě, 
zničené vandaly, dále revitalizaci pozemků kolem rybníka, 
vybudování malého plácku s herními prvky, odpočívkou 
a lavičkami jak pro maminky s dětmi, důchodce, ale i jako 
místa setkávání občanů. Po dohodě s občany osady plánujeme 
rozšířit osvětlení, kde je třeba. Dohodli jsme se s obcí na 
vytyčení značek se zákazem pohybu koní tam, kde je to 
nebezpečné a nevhodné. Chceme řešit dále cesty, chodníky. 
Samozřejmě nesmíme zapomínat na setkávání s občany. 

Lidé v osadě jsou ochotni pomoci, např. s revitalizací kolem 
rybníka nebo obecního plácku. Jelikož se to ale vleče, může se 
stát, že lidi časem ztratí zájem. S nadšením lidí pro společnou 
věc se nehazarduje.

V Kamenici vzniklo během posledních let kromě osadních 
výborů také několik spolků. V čem vidíš jejich úlohu ve 
veřejném prostoru?

Myslím, že OV má řešit problémy obecného a obecního rázu 
v osadě, je mostem mezi obcí a občany. Ku prospěchu by 
byla i vzájemná spolupráce mezi OV v Kamenici. Pokud OV 
v osadách jsou a pracují pro lidi, je možné něčeho docílit.

Spolek většinou má nějaké zaměření, např. sportovní, nebo 
hájí zájem, např. na udržení zeleně, bojuje proti přemíře 
hluku, chrání flóru a faunu, usiluje o záchranu významné 
památky atd. Sdružuje lidi, kteří jdou více do hloubky určité 
problematiky. Mohou v něm být např. odborníci, kteří mohou 
i obci pomoci. Spolky mají větší hlas, jsou právní subjekt se 
vším, co z toho vyplývá. Mohou na základě společného zájmu 
sdružovat větší počet lidí napříč osadami.
 
Mně obě tyto formy občanské iniciativy do sebe pěkně 
zapadají a mohou společně působit v harmonii. Je také dobré, 
když spolu komunikují. Jak OV, tak spolky mají možnosti 
a způsoby, jak motivovat občany, jak využít jejich ochotu 
a schopnost pomáhat a dělat něco pro obec.

Na závěr se podělím o svůj oblíbený citát, jehož autorkou je 
Barbara Mandrell: „Když nepomůžeme jeden druhému, kdo 
to udělá…“

Děkuji za rozhovor.
Michaela Valentová

Názor y č tenářů
Měření hluku – ha, ha, ha
Strojmetal Kamenice se rozhodl zintenzivnit komunikaci 
na sociálních sítích. Na tom určitě není nic špatného, 
ale bylo by asi daleko lepší, kdyby peníze, které za to 
zaplatil, věnoval spíše na řešení svých vlastních problémů 
a případně i na komunikaci s občany. Problém je v tom, 
že přes všechna ujištění a četná prohlášení vedení závodu 
je obtěžující hluk stále slyšet – a je jedno, zda se operuje 
naměřenými hodnotami pod nebo nad 30 decibely. Je to 
v každém případě daleko víc, než by si občané bydlící 
v okolí – a nejen v blízkém okolí – přáli. Pravda, není to 
úplně nepřetržitě, ale jsou chvíle, kdy to prostě slyšet je. 
A hodně. 

Nejsem si jistý, že na tom něco změní – sice profesionálně, 
ale podle mě úplně zbytečně vyrobená – videoreportáž 
o nočním měření. Myslím si, že u občanů, kteří bydlí v okolí 
továrny nebo v koridorech, kterými se hluk nese někdy 
až do Těptína, tímto způsobem nikdo nezaboduje. Nic 
na tom asi nezmění ani inzertní rozhovor v prosincovém 
Zpravodaji, kde některá vyjádření pana ředitele svádějí 
soudného občana bydlícího poblíž továrny spíše k hořkému 
zasmání. Pan ředitel tam mimo jiné říká, že „hluk 

zneužívají jako dlouhodobý konstrukt místní aktivistické 
spolky“. Musím se proti tomu ohradit – do žádného spolku 
nepatřím, aktivista nejsem, ale prostě mi vadí, když si 
nemohu otevřít okno bez toho, abych slyšel neustálé vrčení 
vzduchotechniky proložené občas nějakou ránou. A to jsem 
hezkých pár set metrů daleko!

A dvě perličky na závěr. K publikovanému videu 
dokládajícímu pečlivé půlnoční měření za účasti pana 
starosty jsem připojil smějícího se „smajlíka“ s komentářem 
„ha, ha“, který byl myšlen samozřejmě ironicky. Od 
pečlivých tvůrců tovární komunikace mi přišlo poděkování 
za můj komentář s přáním, abych příspěvek označil 
„lajkem“. Smysl pro humor mají opravdu malý. A druhá 
poznámka týkající se komunikace s obecním úřadem, také 
ohledně hluku. Jednoho večera v září, když bylo vrčení 
z nedalekého údolí opravdu neúnosné, jsem (a shodou 
okolností později i soused) poslal stížnost na podatelnu 
obecního úřadu. Jediné, co po nějaké době přišlo, byla 
zpráva, že stížnost zaevidovali a že se ozvou s výsledkem 
šetření („Vaše zpráva byla zaevidovaná pod č.j. 6563/2021/
KOK a předaná“). Jak myslíte, že to asi dopadlo? Nijak…

Prokop Konopa, Kamenice
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18. 2. 2022 v 18:30
Kunice - Vidovice

Vládneme. Nerušit.
Na začátku minulého roku se aktivním občanům po letech 
dlouhodobě neudržitelné hladiny noční hlukové zátěže 
pocházející ze Strojmetalu povedlo z hluku udělat veřejné téma. 
V nejedné domácnosti ležela na stole Výzva zastupitelům obce 
Kamenice, která zastupitele žádala, aby nepodpořili záměr firmy 
na výstavbu další výrobní haly. Výzva se stala demonstrací 
přání obyvatel dotčeného území, aby firma v první řadě vyřešila 
problém, který v Kamenici způsobila. Díky dostatku signatářů 
se vedení obce nemohlo tématu hluku vyhnout a poprvé veřejně 
přiznalo, že Kamenice má s hlukem ze Strojmetalu problém.

V polovině roku byla na světě Petice za záchranu zámeckého 
parku, která ukázala, že obyvatelé Kamenice si nepřejí, aby byla 
definitivně posvěcena devastace zámeckého parku završená 
stavbou nadbytečného parkoviště pro dělníky z továrny. Petice 
jasně ukázala, že okolí zámku má být územním plánem určeno 
i nadále pro parkovou zeleň a do Ringhofferovy aleje auta nepatří. 
Před Peticí se nechtělo vedení obce s obyvateli o devastaci 
zámeckého parku vůbec bavit.

Zkušenosti, které loňský rok přinesl, ukázaly, že Kamenice nemá 
problém pouze s hlukem a ignorováním historických hodnot, 
o které se jinde pečlivě starají. Kamenice má problém, který se 
zřejmě dá označit jako systémový.

Vedení obce je „jednobarevné“, jedno uskupení obsadilo všechny 
pozice v radě obce. Rozhodování rady obce tedy může být mimo 
„kontrolu zvenčí“, rozhodovat se může za zavřenými dveřmi.

Jednací řád zastupitelstva umožňuje maximálně dvě krátká 
vystoupení k danému tématu, výjimku má předsedající schůze 
zastupitelstva, který má naopak prostor neomezený. Z předem 
zveřejňovaného programu veřejného zasedání zastupitelstva 
mnohdy vůbec nelze vyčíst, o čem konkrétně se bude jednat. 
Obvyklé  obecné formulace typu  „nové změny územního plánu“, 
nebo „memorandum o spolupráci“ jsou pro občany nicneříkající. 
Takto nastavená pravidla neumožňují se na dané téma připravit. 
Možnosti veřejné diskuze jsou zde omezené.

Zpravodaj z Kamenice by měl být obecním periodikem ve 
smyslu plnění veřejného zájmu. Řídit by ho měla nezávislá 
redakční rada. Na stránkách obecního měsíčníku by 
samozřejmostí měla být veřejná diskuze, prezentovány by 
měly být různé úhly pohledu. Realita je naprosto odlišná. 
Zpravodaj je rozhodnutím vedení obce podřízený jednobarevné 
radě obce. Redakční rada není svolávána. O obsahu rozhoduje 
pouze vedení obce a najatý šéfredaktor. Při pravidelném čtení 
Zpravodaje bije do očí rozdíl mezi světem v něm popisovaným 
a realitou. Opakovaně jsou prezentovány pouze úhly pohledu 
vyhovující vedení obce. Témata pro Zpravodaj jsou, zdá se, 
vybírána tak, aby jednostranně podporovala aktuální záměry 
vedení obce. Texty jsou velice často doprovázené fotografiemi 
s úsměvy několika málo „známých tváří“. V součtu v loňském 
roce tyto snímky zabraly rozsah více než 10 stran. Tento prostor 
se jistě dal využít lépe.

Zpravodaj dává naproti tomu velmi omezený prostor pro 
veřejnou diskuzi. Jedinou možností je rubrika „Přišlo do 
redakce“, která má však stanovený  rozsah textu pouhých dva 
tisíce znaků, který nedává možnost dostatečně argumentačně 

podepřít vyjádřený názor. Zato vedení obce má možnost ihned 
(v tomtéž čísle) reagovat. K reakci obce pak již není možné se 
vyjadřovat.

Územní plánování je další problematickou oblastí. Územní plán 
je v principu dohoda všech, kteří mají v daném území své zájmy 
(obyvatelé, firmy, obec, státní správa, atp.). Obec by mohla 
pořizovat změny územního plánu zdarma prostřednictvím 
svého nadřízeného orgánu (MěÚ Říčany), ale raději si platí 
externího pořizovatele. Zřejmě zde je analogie se situací 
s obecním zpravodajem.

Některé obce se snaží být transparentní a obyvatele aktivně 
zapojovat, vidí v nich potenciál a příležitost, jiné se pohledu 
„pod pokličku“ brání a okolo sebe vidí nepřátele. Kamenice 
bohužel jednoznačně spadá do druhé kategorie. V Kamenici 
musí obyvatelé sehnat stovky podpisů, aby je vedení obce 
vůbec začalo vnímat.

Systém veřejné správy v Kamenici je odtržený od reality a od 
občanů, značný je potenciál manipulování veřejného mínění, 
Celkově se jeví jako netransparentní, a tudíž vhodný pro bujení 
klientelistických vazeb. Ani jedno z toho bohužel není dobrou 
zprávou. Všem obyvatelům Kamenice bych v novém roce rád 
popřál změnu k lepšímu.

Petr Nový

9



Změna č.  8 územního plánu rozhodne 
o srdci  starého Struhařova

Po několika letech přemýšlení a váhání ze strany vedení 
obce, zda koupit či nekoupit „pilu“ od bývalého vlastníka, po 
neúspěšné žádosti o dotaci na revitalizaci tzv. brownfieldu 
má celý areál v srdci Struhařova již dva roky nového majitele, 
soukromý subjekt. Chyběla zde vehementní snaha převážné 
části zastupitelů o zachování a záchranu této technické stavby, 
scházela shoda na vizi, co s ní. Spolek Kamenicko se loni na 
jaře pokusil s odbornou podporou pracovníků Národního 
památkového ústavu dosáhnout zanesení pily na seznam 
technických kulturních památek. Nepodařilo se ze dvou 
důvodů. Ministerstvo kultury ČR argumentovalo jednak 
tím, že místně příslušný stavební úřad loni v květnu vyhověl 
žádosti nového vlastníka a vydal rozhodnutí o demolici, jednak 
tím, že chybí vnitřní vybavení pily, tedy původní pilařská 
technologie. K argumentům poukazujícím na hodnotu stavby 
(unikátní způsob provedení dřevěných konstrukcí) nepřihlédl. 
Proto vy, kteří přemýšlíte v historických souvislostech, choďte 
na procházky a foťte. Třeba se za sto let někdo rád podívá…

Ale dost nostalgie, dívejme se dopředu. V nejbližší době by 
zastupitelstvo obce mělo na veřejném zasedání vydat, tedy 
schválit, změnu č. 8 ÚP Kamenice. Právě na ní záleží, jak 
bude vypadat lokalita pod hrází Struhařovského rybníka, jak 
to, co tam vznikne, tedy domov pro seniory, ovlivní stávající 
poměry v doposud klidné části Struhařova. Až se po letech, 
s křížkem po funuse, někdo bude ptát, kde byly místní spolky, 
když se rozhodovalo o radikální změně ve Struhařově, už teď 
odpovídáme: „Ptejte se, kde jste byli vy.“

Členové spolku Kamenicko

Historie areálu bývalé Ringhofferovy pily 
ve Struhařově 
Pod hrází Struhařovského rybníka leží ojedinělá průmyslová 
stavba – budova bývalé pily. Na mapě stabilního katastru 
je v tomto místě zakreslen objekt mlýna, který se nacházel 
poněkud severněji, než je dochovaný objekt pily. První 
zmínky o něm jsou již ze 16. století, dále v 17. až 19. století. 

V roce 1842 byl jako majitel uváděn Jan Novák. Na katastrální 
mapě aktualizované v roce 1877 se již tento mlýn neuvádí 
a je zakreslen nový objekt v pozici pod současnou pilou. 
V rámci další aktualizace katastrální mapy byl dokreslen 
objekt do současné velikosti. Objekt koupila v roce 1886 firma 
F. Ringhoffer, v následujícím roce ho přestavěla a zřídila v něm 
pilu. K pohonu sloužilo vodní kolo, k němuž byla přiváděna 
dřevěným korytem voda z rybníka nad pilou. V roce 1913 
byla do objektu zavedena elektřina. V roce 1923 byla pila 
částečně poškozena požárem. Vodní kolo bylo odstraněno až 
v roce 1926 a na jeho místě postavena vodní turbína, k níž byla 
přiváděna voda železným potrubím z rybníka. V roce 1936  
přibyla k pile dílna na obrábění dřeva a sušárna řeziva. Po 
válce vlastnilo pilu JZD a využívalo jako sklad. V 60. letech 
20. století byla z objektu odvezena pilařská technologie.

Řemeslné  provedení budovy vypovídá o stavebním vývoji 
v době jejího vzniku. Kromě tradičních stavebních materiálů 
(dřevo, cihly, kámen) byl využit tehdy moderní prvek – 
ocelové prosklené stanové světlíky. Jejich instalace byla 
nutná vzhledem k velikosti stavby, kterou již nebylo možné 
prosvětlit tradičními okny ve fasádě. Na rozpon necelých 16 m 
je použito jednoduché řešení krovu pouze s jedním sloupkem 
uprostřed. Krajní vaznice jsou vynášeny dvěma vzpěradly, jež 
jsou však v dostatečné výšce, takže nepřekážejí provozu. Krov 
je ještě proveden tradičně tesařsky. Mezi ceněné konstrukce 
patří veškeré historické zděné části objektu a dochovaný 
dřevěný krov.

Ing. Otakar Hrdlička
Národní památkový ústav

Územní odborné pracoviště středních Čech

Co přinese Struhařovu změna č. 8 
územního plánu?
V pondělí 17. 1. 2022 se konalo za účasti starosty, pořizovatele 
a projektanta veřejné projednání změny č. 8 Územního plánu 
obce Kamenice. Jde o změnu plochy průmyslové výroby na 
plochu občanské vybavenosti – soukromý projekt domova pro 
seniory. Jednotlivé stavební pozemky budou vymezeny jako 
plochy pro bydlení. To je pro Struhařov zdánlivě lepší varianta 
než ta dosavadní. Slabým místem je, že obec rezignuje na 
možnost zachování historické stavby pily, která ovšem není 
kulturní památkou, tedy není povinností nového majitele ji na 
místě ponechat. Obec měla v tomto případě hájit zachování 
historicky hodnotné stavby průmyslové architektury. Budova 
pily by mohla být při troše dobré vůle včleněna do záměru 
majitele formou např. multifunkčního využití. 

Starosta konstatoval, že bylo již vydáno rozhodnutí 
o odstranění stavby pily a projevil s ním souhlas. Nejen 
veřejnost, ale i přítomní zastupitelé se navíc až na veřejném 
projednání dozvěděli, že záměr, který byl projednáván 
zastupiteli při odsouhlasení pořízení této změny, doznal 
změn: hlavní budova bude mít náhle tři nadzemní podlaží 
a možná  i suterén. Starosta na otázku, zda tento návrh, který 
pustil do projednávání s dotčenými orgány, předložil nejprve 
zastupitelům k diskusi, odpověděl, že ho zveřejnil nyní na 
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úřední desce v rámci řízení o změně ÚP. Zastupitelé tak 
neměli šanci se s ním seznámit a projevit s ním souhlas.

Slabinou záměru je také to, že celé území, kde se nachází 
areál bývalé pily, bylo ve změně č. 1 vymezeno jako zátopové 
území pro stoletou vodu v případě protržení či přetečení hráze 
rybníka. Riziko zaplavení zástavby je v povodňovém plánu 
vymezeno výčtem ohrožených sousedních staveb. Vymezení 
zátopového území v ÚP bylo před několika lety zrušeno 
soudem. Obec však nebyla doposud schopna záplavové území 
s aktivní záplavovou zónou nově ani po roce 2013 iniciovat 
k vyhlášení, přestože na to byla opakovaně upozorňována. 
Vypadá to, jako by v obci nikdy záplavy nebyly a nebyl 
ohrožen majetek a lidské životy. Riziko záplav však ze 
zátopového území nezmizelo!

V této souvislosti je až alarmující, že v rámci řešení výstavby 
areálu domova pro seniory bylo zmíněno napojení plánované 
budovy o třech nadzemních podlažích na hráz Struhařovského 
rybníka prostřednictvím jakési lávky. Mnozí si pamatujeme, 
že při záplavách roku 2013 se hráz narušila a došlo k průsakům 
vody. Tento záměr je pro stabilitu hráze rizikový. Podle slov 
pořizovatele nebyl v této věci dosud kontaktován vlastník 
hráze.

Dalším úskalím je způsob vytápění budov. Ve studii z května 
2020 je uvedeno v jedné variantě tepelné čerpadlo země/voda 
s „cca 15 zemními vrty o délce 150 m“. V souvislosti s tím je 
nezbytné zmínit, že plocha leží v ochranném pásmu vodního 
přivaděče Želivka (změna č. 1 ÚP) a zároveň 
pod pozemkem vedle potoka jsou dva vodní 
zdroje s ochrannými pásmy.  Plocha navíc 
sousedí s dalšími rodinnými domy, které 
mají studny.

Spolek Kamenicko a „opoziční“ zastupitelé 
v posledních letech usilovali o zachování 
budovy pily, o její památkovou ochranu, 
o odkoupení tohoto území obcí Kamenice 
od bývalého vlastníka. Bohužel bezúspěšně. 
Zbydou nám tedy jen fotografie a vzpomínky 
na tento průmyslový unikát na území naší 
obce? Při dobré péči a dobrém záměru by 
se Kamenice mohla pilou pyšnit. Místo toho 
s každou takovou zbořenou stavbou přichází 
o svou identitu, protože přichází o svou 
minulost.

Ing. Alena Dziadkiewiczová

Mají technické památky potenciál pro 
budoucnost Kamenice?
Všichni sledujeme, jak se postupně zastavují volné plochy 
na území obce. V každé z osad přibylo množství nových 
RD, lidé se sem stěhují za kvalitním přírodním prostředím 
a očekávají i kvalitní zázemí pro trávení volného času. 
Skutečnost je však taková, že ubývá veřejných prostranství, 
zoufale chybí objekty pro komunitní život. Zářným 
příkladem, jak se na poslední chvíli zachránila technická 
stavba před demolicí a obecní pozemek uprostřed osady před 
odprodejem soukromému vlastníkovi, je všedobrovická 
hasičárna. Vznikl tak prostor, kde se potkávají obyvatelé 
osady, kde by jiná možnost k sousedským setkáním 
scházela. Byla to před lety (znovuotevření na podzim 2013) 
první vlaštovka.

Bohužel, jak praví stará moudrost, jedna vlaštovka jaro 
nedělá. Současné vedení obce později tiše přihlíželo 
zbourání první trafostanice v obci, postavené Ringhoffery 
v roce 1931, žádosti o zrušení památkové ochrany zámku 
Kamenice a nyní i plánované demolici struhařovské 
pily. Přes všechny snahy a upozorňování, že takovýto 
objekt Kamenice do budoucna potřebuje, přes volání po 
nezastavění potenciálního rekreačního území na okraji 
struhařovských lesů se vedení obce z různých důvodů 
neztotožnilo s myšlenkou odkoupení areálu bývalé 
pily. Průmyslový areál byl prodán jinému soukromému 
vlastníkovi. Přesto se obec i poté mohla cestou jednání 
s novým majitelem více zasazovat o záchranu objektu bývalé 
pily. Demolicí pily a novou zástavbou v místě definitivně 
ztratíme nejen krásnou ojedinělou technickou stavbu, ale 
i příležitost nabídnout občanům volnočasové zázemí – ať 
již pod střechou pily, nebo v malebném prostoru pod hrází 
Struhařovského rybníka.

Dalším smutným příkladem toho, jak se chováme k dědictví 
po Ringhofferech, je bývalý mlýn a pekárna v Olešovicích, 
které se nám rozpadají před očima. Nebylo by právě zde 
vhodné místo pro dům pro seniory?

Ing. Jana Kohlová
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prostředí hodnotitelé zařadili mezi 3 nejlepší projekty 
v mikroregionu, čímž se dostal mezi finalisty 10. kola 
programu Vy rozhodujete, my pomáháme a postoupil 
do hlasovací fáze. Do 10. kola bylo zasláno celkem 553 
projektových žádostí, jejichž kvalitu a přínos hodnotil 
odborný garant programu NROS (Nadace rozvoje 
občanské společnosti). Od 17. ledna do 13. února zákazníci 
Tesco prostřednictvím žetonů hlasují pro projekt, který 
je nejvíce osloví, ve všech prodejnách v mikroregionu. 
Tímto si vás dovolujeme poprosit o podporu. Stačí při 
odchodu z prodejny na Želivci, v Jesenici, v Čerčanech, 

v Dolních Břežanech a v Říčanech 
dát žeton našemu projektu. Předem 
děkujeme! 

O všech projektech vás budeme průběžně informovat 
a zvát k účasti na akcích. Doufáme a těšíme se, že si 
společně strávený čas užijeme a vytvoříme něco, co má 
smysl. 

Členové spolku Kamenicko

Granty na rok 2022
Do letošního roku vykračujeme se třemi granty, které pomohou 
realizovat naše záměry v krajině a pro krajinu Kamenicka. 

Projekt Ptačí budky pro Kamenicko 
budeme realizovat díky podpoře 
Grantového programu Plzeňského 
Prazdroje Kozel lidem. Společně 

vyrobíme a rozmístíme na dvě desítky budek a podpoříme 
tak hnízdění různých druhů ptáků.

Prostředky získané z programu Živá 
komunita Nadace Via na projekt 
Poznání přírody – klíč k její ochraně 

budou použity na zpracování odborné studie zaměřené na 
průzkum fauny a f lóry v některé z významných přírodních 
lokalit Kamenicka.

Poskytovatelem dalšího grantu je 
Nadační fond Tesco. Projekt Poznání 
přírody – předpoklad péče o životní 

NADACE VIA
ŽIVÁ KOMUNITA

Rok 2022 – rok studánek a čisté vody v Kamenici
Znáte jinou obec, v níž se rozprostírá kaskáda rybníků obklopená 
krásnou krajinou? Kamenice je v tomto ohledu ojedinělá. Ve 
spolupráci s dalšími subjekty bychom rádi získali lepší přehled 
o tom, jak to s vodou na území naší obce vypadá. 

Voda je základem života, to ví každý žák základní školy. Často 
se k ní však podle toho nechováme. Slýcháme pojmy jako 
biodiverzita, udržitelnost, zadržování vody v krajině. Pojďme 
se společně podívat, co znamenají či by měly znamenat v praxi. 
V Kamenici slýcháme, že až rybáři přestanou krmit ryby, 
voda bude čistější atd. Je určitě velký rozdíl mezi intenzivním 
a extenzivním chovem ryb. Rybníky jsou však soukromým 
majetkem a jejich vlastník očekává ekonomický výnos. To 
je v rámci platných zákonů zcela legitimní, i když  čistotě 
a průhlednosti vody to zřejmě úplně nesvědčí. 

Kromě kamenických rybníků a potoků, které jsou 
nepřehlédnutelné, se na různých místech ukrývají studánky, 
mokřady a tůně, tolik potřebné pro udržení vody v krajině, 
a tedy zachování rozmanitosti druhů a potravinových řetězců 
v přírodě. Domníváme se, že je nutno sledovat a zaznamenávat 
nejen kvalitu, ale i kvantitu vodních ploch v čase, tedy v letech, 
kdy je spíše sucho, nebo spíše vlhko. Je třeba průběžně sledovat 
čistotu vody. Jen tak je možno nacházet zdroje znečištění, ať jsou 
jakékoli. 

Voda přináší do krajiny nejen život, ale občas také záhubu. Je 
proto nutno myslet na bezpečnost a stabilitu vodních toků právě 
při povodních, aby byly minimalizovány škody. Zmapování 
tzv. suchých poldrů, kam se voda může rozlít, snaha o jejich 
zachování či budování nových je proto prvořadé. 

Je zřejmé, že jde o dlouhodobý projekt, který lze zvládnout 
pouze s podporou ekonomických subjektů, dotčených orgánů, ale 
v prvé řadě ve spolupráci s dalšími spolky a s pomocí místních 
obyvatel. Prosíme, všímejte si přírody kolem sebe, napište nám 
o svých poznatcích. Může se stát, že díky vám zjistíme, že se zde 
vyskytují zajímavé nebo vzácné druhy rostlin a živočichů. Může 
se stát, že svou všímavostí zachráníte něco, co je odsouzeno 
k zániku. 

Buďme ohleduplní k přírodě a krajině, protože tím chráníme 
život v ní a pečujeme o kvalitu svého života. Nedopusťme, aby 
byly mokřady či poldry proměňovány ve stavební pozemky, 
protože takové drancování se nám jednou vrátí... 

Michaela Valentová

Kvíz pro čtenáře
• Kolik rybníků a rybníčků je v Kamenici? Znáte jejich názvy? 
• Kde bývala studánka Panny Marie?
• Který z kamenických rybníků je největší? Jakou má 

rozlohu?

http://www.kozellidem.cz
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita
https://itesco.cz/pomahame
http://www.nros.cz


Proč podle vás vznikají spolky? 
Důvodů je asi několik, nicméně 
tím hlavním je, myslím, snaha lidí 
nějakým způsobem se angažovat 
ve veřejném životě a sdružovat 
se ve společných zájmech. Jsem 
přesvědčen, že spolky vznikají 
v dobré vůli pomoci vedení 

obce v sektorech, které je zajímají (ať už je to ochrana 
životního prostředí, podpora kulturního povědomí, podpora 
volnočasových aktivit a podobně), aniž by bylo třeba se 
angažovat v politice. 

Jak činnost spolků, tedy sdružení občanů s podobnými zájmy 
a cíli, ovlivňuje naši obec?
Z mého pohledu velice významně! „Naše“ kamenické spolky se 
angažují v oblasti výsadeb alejí, upozorňování na historii obce 
(viz výše zmíněná akce věnovaná Přemyslu Pitterovi) apod. Ale 
nejde jen o tyto zájmové činnosti. Jsem strašně rád, že se spolky 
v poslední době snaží poukazovat na problematická témata 
v naší obci, ať už to jsou některé změny územních plánů, ochrana 
památek či životního prostření. Jako zastupitel si upřímně 
cením iniciativy spolků, které díky dvěma podpisovým akcím 
ukázaly některým zastupitelům, že občany Kamenice trápí jak 
hluk v obci, tak i budoucnost zámku a jeho okolí.

Mrzí mě, že někteří lidé z vedení obce dost často názory 
prezentované spolky zlehčují a označují je za lživé a podobně. 
Takto by se vedení moderní obce rozhodně chovat nemělo.

Jak vidíte Kamenici v dlouhodobém horizontu, řekněme, 
20–30 let?
Odpověď na tuto otázku by vydala na několik stránek. 
Rozhodně vidím Kamenici jako domov, místo, kam se rád 
vracím, kde si mohu odpočinout, bavit se s rodinou, přáteli, 
sousedy. Místo, kde mne neruší rozbité silnice, nebezpečné 
přechody, ruina zámku obklopená průmyslovými budovami 
či zahuštěná zástavba jako jinde blíže u Prahy, nadměrný 
hluk, zvýšená doprava, znečištění atd.

Rád bych, aby si naše obec uchovala své krásné okolí a přírodu, 
která do ní prostupuje. Zároveň vidím obec, která naslouchá 
potřebám komunit na svém území. V uvedeném horizontu 
by měl rozvoj obce směřovat do služeb, které by přesvědčily 

Proč podle vás vznikají spolky?
Je to přirozená alternativa k veřejné 
správě reprezentované vedením 
obce. Je logické, když tyto spolky 
vykrývají oblasti veřejného zájmu, 
na které vedení obce nemá odbornou 
a organizační kapacitu, nebo 
jednoduše se na nich nechce podílet 

a spolupracovat  s občany.

Jak činnost spolků, tedy sdružení občanů s podobnými zájmy 
a cíli, ovlivňuje naši obec?
Jsem si jist a věřím i do budoucna, že spolky mají potenciál 
hmatatelně ovlivňovat dění v obci, a zejména jako partner 
vedení obce ovlivňovat strategická rozhodnutí dotýkající se 
obce.

Jak vidíte Kamenici v dlouhodobém horizontu, řekněme, 
20–30 let?
Rád bych viděl Kamenici jako obec s komplexně dokončenou 
infrastrukturou, jako obec, kde se dá chodit po chodnících, 
jezdit autem nebo na kolech, jako obec mající systém 
funkčních, kvalitních a dostupných služeb pro občany, jako 
obec, kde školní a sportovní zázemí motivuje občany zde 
bydlet a vychovávat děti, a zejména jako obec,  která se 
dokáže starat  o svoji přírodu a chránit ji. Bonusem by měl  být 
systém veřejně dostupné  a kvalitní dopravy pro ty, co  studují 
a pracují mimo obec. 

Do budoucnosti  hledíme společně
Rok 2022 před námi leží jako ještě téměř nepopsaný list. 
Všichni pomalu začínáme uskutečňovat plány, o kterých 
věříme, že povedou ke zlepšení. Takové vize by se měly 
týkat také veřejného prostoru, prostoru, který nás obklopuje. 
I v něm je stále co měnit a zlepšovat. Právě v tom spatřujeme 
úlohu spolků, jež mohou ve spolupráci s obcemi a s místními 
obyvateli vykonat mnoho užitečného. Během uplynulého 
roku se lidé z naší obce zapojili do řady spolkových aktivit. 
Namátkou připomínáme Noc kostelů v Kamenici (iniciativa 
spolku Kamenicko), petice za obnovení parku u kamenického 
zámku (iniciativa spolku Klidná Kamenice) či výstava 
věnovaná Přemyslu Pitterovi v KC Kamenice (iniciativa spolku 
Kamenicko). Některých z vás, kteří s námi spolupracujete, se 
ptáme…

Pavel Šotola

Martin Otáhal

její obyvatele k přihlášení k trvalému bydlení. S tím souvisí 
tlak na dostupnost moderních komunikačních technologií na 
území obce, podpora zvýšení energetické soběstačnosti obce. 
Tolik z oblasti snů.

Reálně, pokud se něco zásadně nezmění, vidím „moderní obec“, 
která je vybavena alespoň funkčními přechody pro chodce, 
chodníky a dalšími bezpečnostními prvky v dopravě. Obec, jejíž 
hlavní historickou památkou je kulturní dům ze 70. let. Obec, 
jejímž hlavním šlágrem je projekt Škola X a Čistička VII. 

Proč podle vás vznikají spolky?
Vznik spolků je vždy spojen 
s činností aktivních občanů, kteří 
mají zájem podílet se na pozitivním 
rozvoji obce. Základem je snaha 
o obohacení jejího života a zapojení 
dalších občanů do něj, snaha 
nabídnout jim společně strávené 

chvíle plné různorodých aktivit.

Jak činnost spolků, tedy sdružení osob s podobnými zájmy a cíli, 
ovlivňuje naši obec?
Důležitým posláním kamenických spolků se jednoznačně stala 
snaha upozornit na dlouhodobě neřešené nedostatky a zasadit se 
o jejich řešení. Často se právě v semknutí občanů skrývá poslední 
možnost, jak se pokusit odvrátit situaci, kdy může dojít k napáchání 
nenávratných škod. Jakákoli aktivita, kdy se lidé dokážou spojit 
a zasadit se o prosazení pozitivních záměrů, je velmi důležitá. Jsem 

Pavla Veselá
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Proč podle Vás spolky vznikají?

Spolky, které vznikly v Kamenici 
během posledních několika let, působí 
ve veřejném prostoru, věnují se péči 
o krajinu. Místy v těchto oblastech 
suplují funkce obce. 

Obecně spolky vznikají i z důvodu nespokojenosti obyvatel 
s rozhodnutími nejen obcí, ale i krajů nebo státní správy. Na 
rozdíl od těchto subjektů se členové spolků věnují své činnosti 
ve volném čase. Často vnášejí do života obcí nové prvky. Šíří 
osvětu v různých oblastech, např. zdraví, sportu, kultury, historie, 

Proč podle vás vznikají spolky? 
Spolky vznikají z ochoty lidí zapojit 
se do „věcí veřejných“. Navíc patří 
k občanské demokratické společnosti.

Jak činnost spolků, tedy sdružení 
občanů s podobnými zájmy a cíli, 
ovlivňuje naši obec?

Je jasné, že spolky ovlivňují naši obec pozitivně. Přispívají totiž 
k užitečnému konstruktivnímu dialogu, obohacují zdejší život 
a přinášejí mnohé potřebné nápady, podněty, kreativitu, řešení…

Jak vidíte Kamenici v dlouhodobém horizontu, řekněme, 
20–30 let?
Je velmi těžké krátce formulovat vize na tak dlouhou dobu, 
proto se pokusím formulovat jen pár přání. Přála bych si, aby se 
naše obec rozvíjela harmonicky a byla místem ke spokojenému 
a přátelskému životu jejích obyvatel, kteří zde budou nacházet 
krásnou přírodu, dopravní dostupnost s využitím železnice, 
možná městské tramvaje, případně dnes ještě neznámých 
možností, kvalitní péči pro děti, mládež, dospělé i seniory, 
bohatou nabídku nejmodernějších služeb a všestranného 
kulturního i sportovního vyžití, krásně udržované a opravené 
památky, včetně zámku Kamenice. 

Proč podle vás vznikají spolky?
Protože člověk je tvor společenský. 
Spolky navíc stmelují lidi se 
zájmem o stejné téma, kterému se 
chtějí věnovat dlouhodobě. Ať už 
je to ochrana mokřadu, nebo třeba 
pořádání kulturních akcí, je tam 
vždy nějaká společná vize, která 

ty lidi spojuje a které chtějí věnovat svůj volný čas. Opak ke 
spolkům bude slovo „lhostejnost“.

Jak činnost spolků, tedy sdružení občanů s podobnými zájmy 
a cíli, ovlivňuje naši obec?
Jednak vytváří platformy, kde se lidé, kteří se třeba před 
tím neznali, ale mají společný zájem, mohou setkat, podržet 
a vzájemně se inspirovat. Zároveň spolky vytvářejí motivaci, 
že má smysl věnovat se určitému tématu dlouhodoběji 
a hlouběji, protože poskytují kontinuitu (když se někdo třeba 
odstěhuje, lze na jeho práci lehce navázat). V Kamenici 
rozhodně mají důležitou roli při upozorňování na témata 
vedením obce upozaďovaná (např. černá stavba parkoviště 
v zámeckém parku) a obecně popularizují témata, která 
nejsou vidět. Tím zásadně pomáhají prostupnosti informací 
napříč obcí. A v neposlední řadě jsou spolky zážitek. Je to 
zkušenost, která dává životu v obci další vrstvu a vytváří 
pocit sounáležitosti s místem a komunitou. Když jde člověk 
s partou lidí např. vysázet alej, tak pokaždé, když ty stromy 
vidí, je za tím vzpomínka na akci. Také si prostor v krajině 
osahal rukama a má k němu osobní vztah. Stejně tak funguje 
masopust, společný úklid odpadků nebo vlastivědné vycházky.

Jak vidíte Kamenici v dlouhodobém horizontu, řekněme, 
20–30 let?
Kdo ví. Třeba to bude Kamenice, která se stala anonymizovanou 
periférií Prahy s nekoncepčně vyhřezlými zástavbami, 
neprůchozími loukami, ve špičkách přecpaná automobilovou 

Jakub Šedý

Vlasta Hartvichová

Alena Dziadkiewiczová

dopravou a s centrem, které je jen přestupní stanicí na 
autobus. Ale kdo ví, třeba se podaří ucelenější koncepční 
kroky a vznikne urbanistická studie. Třeba se podaří propojit 
osady sítí cyklostezek a podpořit v nich přirozená místa 
setkávání. Třeba bude nové náměstí v Kamenici místem, 
kam má obyvatel důvod jít, i když nejde zrovna do Billy 
nebo na úřad, a vytvoří se tam prostor k drobnému podnikání 
od kadeřnictví, přes cykloservis po obchod se zeleninou. 
Třeba by to mohla být Kamenice, která zvládá adaptaci na 
klimatickou změnu – nabízí občanům podporu s dotačními 
tituly a sama na obecních budovách přechází na obnovitelné 
zdroje, disponuje systémem chytrého osvětlení a na základě 
podrobné studie na zadržování vody v krajině podniká 
krajinná opatření. Mohla by to být také Kamenice sociální, 
která disponuje terénními pracovníky a sociálními byty 
pro důchodce a zdravotně postižené. Kamenice, ze které je 
cesta do centra Prahy kyvadlovým elektrobusem do Strančic 
a poté vlakem rychlejší a pohodlnější než autem. Kamenice 
s koupáním v rybnících. A samozřejmě Kamenice, kde obec ve 
spolupráci se Strojmetalem otevřela zámecký park a v budově 
opičárny vybudovala muzeum Přemysla Pittera a kavárnu.

velmi ráda, že existuje právě u nás stále mnoho odvážných občanů, 
kteří jsou ochotni za svými názory stát a pomoci je najít i ostatním. 
Myslím si, že vedení obce by mělo se spolky více spolupracovat. 
Významně totiž přispívají ke zlepšení kvality života v obci.

Jak vidíte Kamenici v dlouhodobém horizontu, řekněme, 
20–30 let?
Ráda bych uvedla, že v horizontu 20–30 let vidím naši obec 
s přiměřeně a dlouhodobě udržitelným rozvojem. Vedenou lidmi, 
kteří mají důvěru občanů, naslouchají jim a hájí jejich zájmy, 
podporují činnost spolků a celkově vedou obec k rovnováze 
nového s tradičním, kulturním a přírodním bohatstvím, pro které 
je Kamenice a její okolí tolik ceněné.

Bohužel současný trend naznačuje úplně něco jiného. Každý z nás 
to jistě vidí. Peníze vládnou vždy a všude. Přírodní krajina ustupuje 
nevkusným developerským projektům, které vznikají prakticky 
kdekoli. Tak vznikne z Kamenice a jejího okolí přehuštěné město 
plné lidí a stresu bez patřičných úprav celkové infrastruktury. 
Vím, že vše závisí na penězích, kterých v obci jistě není nikdy 
nazbyt, ale právě proto je potřeba dělat kroky ve všech oblastech 
rozumně. Kamenici bych přála přiměřený harmonický rozvoj 
s úctou k jejímu kulturnímu a přírodnímu bohatství. Věřím, že 
v budoucnu nás čekají lepší vyhlídky. 
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Proč podle vás vznikají spolky?
Ve spolcích se sdružují lidé, kteří mají 
společné zájmy – jak sportovní, tak 
kulturní. A právě v rámci spolků lze 
tyto akce lépe realizovat.

Jak činnost spolků, tedy sdružení 
občanů s podobnými zájmy a cíli, 

ovlivňuje naši obec?
Prostřednictvím spolků a jejich spolupráce s vedením obce 
by mohla vzniknout a realizovat se řada aktivit, které by 
obyvatelům obce nabídly aktivní vyžití dle jejich potřeb 
a požadavků. Bohužel dle mého názoru v současné době tento 
dialog nefunguje uspokojivě.

Jak vidíte Kamenici v dlouhodobém horizontu, řekněme, 
20–30 let?
Rád bych viděl zkvalitnění sportovišť, případně jejich 
další výstavbu, pro širokou veřejnost. A dále bych podpořil 
stanovení lepších a smysluplnějších pravidel pro novou 
výstavbu tak, aby její koncepce byla v rámci obce jednotná 
a aby se každý jednotlivec nemohl rozhodovat dle svých 
individuálních zájmů. Rozhodování by mělo respektovat 
stávající zástavbu a nové objekty by se měly citlivě začleňovat 
do naší krásné krajiny, kterou máme všichni rádi a nechceme 
si ji nechat zničit. Přál bych si, aby tady byla obec pro své 
občany, a nikoliv naopak.

Proč podle vás vznikají spolky? 
Lidé mohou mít – a také mají – 
různé zájmy, potřeby a přání, a proto 
se sdružují do zájmových spolků.  
V nich pak mohou  nabídnout 
rozšířené možnosti a vyžití ostatním 
spoluobčanům.

Jak činnost spolků, tedy sdružení občanů s podobnými zájmy 
a cíli, ovlivňuje naši obec?
V ideálním případě by obec měla naslouchat potřebám svých 
občanů a pokoušet se je uskutečňovat. Vzájemný dialog spolků 
a obce by k tomuto kroku rozhodně mohl přispět. Otázkou 
zůstává, nakolik bude vedení obce stanoviska a požadavky 
jednotlivých spolků brát v potaz. Určitě si všichni v dalších 
letech budeme přát, aby se tato spolupráce  zlepšovala ke 
spokojenosti všech. 

Marek Urx

Pavla Kotrášová

Jak vidíte Kamenici v dlouhodobém horizontu, řekněme, 
20–30 let?
Myslím, že určitě dokážeme zachovat naši krásnou přírodu, na 
kterou jsme právem pyšní, kterou většina z nás hojně využívá  
a kterou nám závidí většina ostatních obcí a měst.  Dnešní 
mladá generace přistupuje k této „zelené“ problematice 
mnohem zodpovědněji než my dříve. 

Doufám také v lepší silnice, dostatek míst ve školách 
a školkách, zlepšení dopravních možností a dostupnosti, 
kvalitní lékaře, větší podporu sportu, zejména pro děti. Ale 
ještě bych se chtěla zmínit o jednom tématu, a tím je současný 
nedostatek či téměř absence sociálních služeb. Naše populace 
stárne a každý z nás má ve svém okolí jistě nějakého starého či 
osamělého člověka, nebo někoho se zdravotním handicapem. 
Péče o tyto občany patří k hlediskům, podle kterých se 
posuzuje kvalita života v obci. Zlepšení sociálních služeb, 
vybudování jejich struktury a dostatečná nabídka je opravdu 
mým velkým přáním. Jsem ochotná se v této oblasti aktivně 
zapojit a věřím, že takových nás bude víc.

Ještě k životu pod hladinou…

životního prostředí a hlavně právního povědomí jednotlivého 
občana, který je součástí společnosti, má své povinnosti, ale také 
svá práva, o kterých v mnoha případech netuší. Právě v tom je 
činnost spolků přínosná pro nás všechny.

Jak činnost spolků, tedy sdružení  osob s podobnými zájmy 
a cíli, ovlivňuje naši obec?
Sice nejsem členem žádného z kamenických spolků, ale vím, 
že různá uskupení tohoto typu zde fungují desítky let a sehrála 
v dějinách obce nemalou roli, jako např. hasiči z Těptína, kteří 
mají dlouholetou tradici. Spolky v Kamenici vytvářely a vytvářejí 
kolem sebe komunity svých příznivců. Vznikají tak pouta 
sounáležitosti a platforma pro výměnu různých názorů, pro 
sdílení zážitků a vzpomínek. To je to, co lidi spojuje. Zároveň  
spolky plní také  funkci ochrany a revitalizace krajiny. Spolky 
přispívají k rozvoji obce a diskusi nad některými tématy. Nebýt 
jich, tak by byl již v roce 2003 spuštěn projekt HCM a veřejnost by 
se o detailech tohoto projektu nic nedozvěděla. 

Jak vidíte Kamenici v dlouhodobém horizontu řekněme, 
20–30 let?
Věřím v pozvolný, vyvážený a etapizovaný rozvoj Kamenice 
s důrazem na zachování identity (sídelní a volné krajiny, vodních 
zdrojů, hodnotově cenných staveb, urbanistické koncepce 
nesrůstání jednotlivých osad) a to vše s důrazem na stávající 
a budoucí kapacitu veřejné infrastruktury. 

Klíčovou otázkou je, zda chceme být přípražskou obcí typu 
„no name“, nebo opravdu Kamenicí. Přemýšlejme nad tím, až 
půjdeme letos na podzim k obecním volbám.

Nejen rybám a další drobotině se daří tam, kam se ostatní 
obvykle nepodívají. Platí to také o záměrech, které by měly 
z různých důvodů zůstat skryty hluboko pod hladinou, kam oko 
veřejnosti nedohlédne. Proto asi nevíte, že krásná příroda a krajina 
Kamenicka je v ohrožení. Kdo se totiž nepotopí pod hladinu, nemá 
moc šancí, aby se dozvěděl. Přitom právě tam žijí nejrozmanitější 
plány a čekají na vhodnou příležitost, aby se, nepozorovány, staly 
realitou. Proč nepozorovány? Nejsou totiž veřejnosti dostatečně 
prezentovány. Proč nejsou? Protože kdyby byly, mluvilo by se 
o nich, rozvířily by klidné vody – a to není žádoucí.

Je proto dobré občas si dát kolíček na nos, nasadit plavecké 
brýle a ponořit se do kalných vod. Jen tak zjistíte, že na 
nádherné přírodní partie Kamenice si brousí zuby ti, kterým 
nestačí stavební pozemky, které máme v Kamenici v hojném 
počtu. Chtějí proměnit ve stavební parcely louky a pastviny, 
nejlépe blízko lesů, aby mohli stavět. Nevěříte? Není divu. 
Nikde totiž o tom nenajdete ani slovo, abyste mohli přijít 
třeba na veřejné zasedání zastupitelstva, když se takové věci 
projednávají. Je to pod hladinou.

Michaela Valentová
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Bydlení  pro senior y pod hrází?
Pod úrovní hladiny Struhařovského rybníka, přesněji pod jeho 
hrází, má vyrůst údajně domov pro seniory. V místě, které 
je v případě povodní ohroženo vodami ze soustavy rybníků, 
jejichž celková rozloha (Struhařovský, Debrný, Křísovský 
a Štiřínský) činí bezmála 20 hektarů! Společnost Líšno, která je 
vlastníkem hráze a kaskády rybníků, informaci o plánovaném 
záměru a změně č. 8 Územního plánu obce Kamenice „pod 
hladinou“ včas neobjevila, proto se nezúčastnila veřejného 
projednávání návrhu změny č. 8 ÚP Kamenice. Pravda, 
zúčastnili se ho nemnozí. Kdo by také v pondělí ve čtyři 
odpoledne měl čas? 

V rámci změny č. 8 ÚP obce Kamenice a současně s ní 
projednávaného Regulačního plánu plochy P6 (to je tam, co 
dnes zatím stojí struhařovská pila) podal spolek Kamenicko 
dne 24. 1. 2022 na OÚ Kamenice následující požadavky, 
kterými se chce pokusit ochránit krajinu, přírodu, ale 
i charakter a ráz lokality:

• Požadujeme u stávajícího historického objektu bývalé 
ringhofferovské pily v maximální míře zachovat stávající 
konstrukce a prvky objektu pily, vyměnit pouze dožilé 
a degradované části (např. střešní krytina) a provést 
celkovou opravu objektu. Z hlediska památkové péče je 
objekt hodnotnou historickou technickou stavbou a je 
dokladem hospodářské činnosti rodiny Ringhofferů. Jde 
o jeden z mála dochovaných drobnějších technických 
objektů na podnikání rodiny Ringhofferů. 

• Vzhledem k tomu, že se jedná o nevyhlášené záplavové 
území pod hrází Struhařovského rybníka a objekt pily 
a navazující rodinné domy jsou v Digitálním povodňovém 
plánu klasifikovány jako ohrožené objekty, je pro pořízení 
změny podmínkou stanovení rozlivových území na 
základě digitálního hydrologického modelu, dále návrh 
protipovodňových opatření a prokázání, že se nezhorší 
stávající odtokové poměry z území. 

• Vzhledem k tomu, že záměr realizace sociálního zařízení 
je v dopravně špatně dostupném místě, požadujeme pro 
změnu územního plánu zpracovat návrh dopravního řešení 
včetně dopravního řešení příjezdových komunikací z ulice 
Ringhofferova dle platné legislativy a norem. Požadujeme 
zohlednit a respektovat princip nepřenášení dopravní 
zátěže do sousedních úzkých ulic a na další lokality.

• Požadujeme, aby byla zohledněna všechna ochranná pásma 
v území, včetně ochranného pásma lesa, zdrojů pitné vody, 
prostředí kulturních památek a manipulační plochy kolem 
vodních toků a rybníků.

• Požadujeme, aby bylo respektováno ochranné pásmo kulturní 
památky zámku Štiřín, v jehož území nebude umisťována 
žádná stavba (oblast hráze Struhařovského rybníka).

• Požadujeme, aby vzhledem k ochrannému pásmu kulturní 
památky zámku Štiřín byly zachovány výškové a hmotové 
poměry případných nových staveb.

• Požadujeme dodržovat zásady Územní studie ORP Říčany.

• Požadujeme provedení a zpracování biologického 
průzkumu daného území. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o velmi hodnotné území, do kterého zasahuje regionální 
biokoridor RK 1201 Grybla – Tojček, je žádoucí biologický 
průzkum, který ověří výskyt  zvláště chráněných druhů.

• Požadujeme, aby osvětlení budoucího areálu domova 
pro seniory bylo navrženo tak, aby především z hlediska 
intenzity respektovalo jednak blízkost stávajících rodinných 
domů, ale také blízkost zámeckého parku (OP kulturní 
památky) a sousedících lesních porostů a nezpůsobovalo 
nadměrný světelný smog. Příkladem poškození prostředí 
světelným smogem je osvětlení nelegální stavby parkoviště 
u zámku Kamenice. 

http://www.kamenicko.cz
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