
Projekt Kamenické křížky 
stav květen 2012 



 12/2010, 1/2011   - první impulsy projektu 
 1/2011 – 9/2011  - zjišťování podkladů, mapování stavu 

                  křížků  
 4/2011   - zahájení obnovy cest 
 10/2011   - žádost o podporu u nadačního fondu 

      Patronát Sedlčansko 
 11/2011  - zahájení rekonstrukce křížků 
 11/2011 – 4/2012  - obnova a prořezávka cest 
 5/2012  - nové nátěry křížků, úprava kovových       
                                       dílů 

 
 



 8,9/2012 – slavnost otevření okruhu spojená  
                         se svěcením křížků místním farářem 



 Zachování kulturního dědictví regionu 
 Údržba původních polních cest, péče o krajinu 
 Zapojení místních organizací, škol, občanů ad. 

 
 Vytvoření nového okruhu pro (cyklo)turisty 
 Plánování návazných projektů 

 



 Zapojené skupiny: 
 - ZŠ Jesenice  - zjišťování historických fakt ke     
                               křížkům – internet, rodáci,    
                               rodina 
            - Den Země – putování za křížky 
 
  



 - ZS Kosova Hora – obnova a vyřezávání cest 
 - SDH Bor – vyřezávání cest 
 - SDH Kamenice – vyřezávání cest 
 - SDH Nedrahovice – vyřezávání cest 
 - MS Nedrahovice-Jesenice – vyřezávání cest 
 - Místní občané včetně dětí – vyřezávání cest 
 

Celkem odpracováno přes 500 hodin brigád  
 



 Turisté, místní občané 
 Školy (Den Země, biolog. exkurze, historie aj.) 
 Sportovci, cyklisté  

 
 Oživení paměti krajiny 

 
 



Trasa okruhu 
Kamenické 
křížky 









 
Hadáčků křížek, únor 2011 



Hadáčků křížek, březen 2011 



Hadáčků křížek, květen 
2012 



Hadáčků křížek, květen 2012 



















































 Dovybavení mobiliářem (lavičky, altán, značení, 
popisky ke křížkům) 

 Údržba cest 
 Rozšíření okruhu o křížky a zvoničky v dalších osadách 
 Vytvoření loga okruhu Kamenické křížky (ZŠ Jesenice) 



 
   „Víme–li, kdo jsme a odkud přicházíme, má naše 

identita pevné základy. Bez této znalosti se podlamuje. 
Toto vědění má dopad na naše zdraví, jak psychické, 
tak tělesné. Také posiluje nebo oslabuje sociální 
soudržnost, hodnoty a stabilitu….Jde také o schopnost 
místa poskytnout nám jistotu, zakořenit nás. Musíme 
vytvářet místa, kam lidé patří…místa , která náleží 
tam, kde jsou, a budovy, které na tato místa patří…. 

                                                        Christopher   Day 
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