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‘28. Trmice, panstwí a Předlice statek manský. Majitel: Albert hrabě z Nostic. Obyw. něm. … It. částky wsí řeč. Lysá (Leissen), Lužec
(Luschwitz), Hrbowice (Herbitz), Střížowice, Dělauš (Tillisch), Raudné, Kamenice (Kamitz) a Německá Nowáwes.’ a ‘32. Chlumec, panstwí.
Majitel: Eliška hraběnka Westfalen. Obyw, něm. ...Též částky wsí řeč. Telnice, Dělauš (Tillisch), Kamenice (Kamitz) a Raudné.’ Kruhový až
vejčitý půdorys poukazuje - dle střekovského řídícího učitele z Habrovic (Johnsdorf) a kantora v Tisé (Tyssa, Tissa) Emila Richtera (* 1869
- † 12. 11. 1953 Lübeck [Liubice, Leubice = líbezná, půvabná, roztomilá]) - na kořen slovanský, termíny okolní - kupř. Na Fibichu (Steiniger
Fiebich [Viehbig]) - lokalita se sutí cenomanských pískovců vč. legendárního Kamene obrů (Hünenstein) nad vechtrem C. k. privilegované
akciové společnosti Duchcovsko-Podmokelské dráhy (K. k. privilegierte Dux-Bodenbacher Eisenbahn-Gesellschaft - DBE) sloužící od
pondělí 2. 10. 1871 (č. 132 přezdívaná ‘Kozí dráha’) - svědčí o následné německé kolonizaci. Krom ovocnářství se zvlášť dařilo okurkám.
Před 2. sv. válkou tu v 11 staveních dlelo 61 lidí, na tramvaj chodívali pod telnické nádraží, kde se nacházela konečná (od pondělí 1. 1.
1912 hojně užívané [v létě turisty, zimě lyžaři] linky č. 1. [Telnitz Kleinbahn - zrušené v sobotu 31. 12. 1955]) elektrické dráhy (Aussiger
elektrischen Straßenbahn), na faru do Skorotic, poštu v Bukově a školy v Habrovicích. Mnichovský krajanský spolek Heimatfreunde Aussig
upozorňuje, že odtud pochází Emil Strnad (dnes dolnosaský Gifhorn), z čp. 3 Alfred,
Elizabeth, Franz, Bernard a Gisela Czech (nyní Roxheim), čp. 4 Anton (* 1900
- † 18. 12. 1968 Darmstadt) a Theresia Kurzweil (* 1897 - † 22. 6. 1980 Griesheim),
čp. 5 Marie Fritsche roz. Rosezin (* 1881 - † 15. 1. 1975 Ortrand), farmáři (čp. 8)
Josef (* 1878 - † 1953 Duvendiek - Mecklenburg) a Emma Wilke roz. Strupe
(* 1877 - † leden 1959 Wallnsdorf), čp. 11 Herta roz. Peter (* 1908 - † 9. 4. 1971
St. Ingbert) a Otto Reis (* 1899 - † 17. 2. 1956 Saarbrücken) ad.

● Myslivna (Forsthaus) s hospodou U Jitřenky (Zum Morgenstern) na knínických

parcelách, též Na Fibichu (Fibichschenke, Fibichschänke), Hünenstein (Kámen
obrů), Žďárek (Zuckmantel), Kamitzbach (Kamenický potok), Jahodový kopec
(Beerhübel), Bánov (Bohna), Kamenice, Jedlová hora (Tannich)… - Mapa okr. Ústí
zveřejněná (1939) národně-socialistickým svazem učitelů ve spolupráci s Ústeckou
okresní správou, vydal Johann Künstner (* 1844 - † 1911), Česká Lípa, kresba prof.
H. Blumtritt, odborná supervize Heinrich Lipser (* 29. 11. 1886 Ústí n. L. - † 1963
Offenbach am Main).

Kamenice (Kamnitz, Kamitz), osada t. u Dělouše, hejt. a pš. Ústí n. L., okr. Chabařovice, fara Skorotice; 12 d.,
66 ob. n. (1890). Osada původně snad zvána Kamýk a příslušela r. 1437 k Všebořicům. - Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Třináctý díl. Jana – Kartas. - 1898. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.

Kámen obrů. Na louce za Kamenicí vyčnívá z pestrého koberce květin obrovský balvan pískovce, přes metr vysoký a dvanáct metrů
v objemu. Na jeho temeni je plno prohlubenin, jakoby otisků nohou velikých zvířat vyhynulých a obrů lidských, dávno zemřelých. V pravěku
prý na tom kameni sídlil obr, jenž stopy nohou svých v kameni zanechal. Když se obr rozkročil, jedna noha na kameni stála a druhá až na
Milešovku, Doubravskou horu nebo Blansko dosahovala. - František Cajthaml-Liberté - (* 30. 3. 1868 Suchomasty - † 3. 5. 1936 Bystřany
[Horušany, Wisterschan]) - Sto pověstí, bájí a příběhů severočeských - vyd. (1924): Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Hybernská
7, Praha II.) - Antonín Svěcený (* 1. 1. 1871 - † 12. 12. 1941) - S radostí sděluji, že se za přispění odrostlého horolezce a autora průvodce
Ostrovem (Eiland), p. Honzy Hobláka, konečně našel (místo džípíeskou lokalizoval!) Čest jeho urputnosti! Předběžně jsme se domluvili na jarní
brigádce s úpravou a ‘odmaskováním’ tajemného šutru opředeného bájemi a pověstmi (popř. osazení cedulkou). Hledá se výrobce - sponzor.
(sobota 11. 2. 2012) - Milan ‘Pekky’ Bouška (usti.blog.cz).
Vystupujeme kolem doutnajícího dolu na úpatí čedičového Jedlového vrchu. Je zalesněný, bez vyhlídky, 374 m vysoký. Za čtvrt hodiny
přijdeme do malé vsi Kamenice, jejíž stavení jsou zakryta ovocnými sady. I tuto osadu dostali od krále r. 1169 johanité, potom nějaký čas
patřila k Rýzmburku a ke Krupce. Později byla rozdělena, ač měla jen deset usedlostí. Každá část patřila k jinému panství (Předlice, Chlumec,
Všebořice, Bukov) a z toho vznikaly dlouhé spory mezi jednotlivými feudály. Kamenice má rázovitou květenu. V údolním příkopu se objevuje
v pozdním létě hořec (encián – obrázek 84). Jen několik minut nade vsí je zcela jiný ráz krajiny: močálovité pastviny, poseté pískovcovými
balvany jako velkými mraveništi. Křídové slíny vystupují na povrch, jsou nepropustné, proto voda mění dolíky v bažiny. V červnu tu najde
botanik mnoho druhů vstavačů (našich orchidejí) a četné vlhkomilné rostliny (hygrofyty). Jsme ve výši asi 400 m n. m., vlhčí a chladnější
krajina má i jinou květenu. Přejdeme-li trať i silnici, vyhledáme asi 100 kroků od trati nevysoký pískovcový balvan opředený pověstmi. Má
prohlubně, jakoby stopy lidského obra a jeho psa. Lidová fantasie vytvořila báje o pokolení obrů, kteří tu sobě pro potěchu stavěli, jindy
zase z rozmaru a hněvu bořili. Co tady po nich zůstalo, vysvětluje nám teď geologie. Balvany jsou cenomanský pískovec, zbytek mocných
kdysi vrstev, usazených na dně křídového moře. Ve větším měřítku se zachovaly o něco výše jako Knínická stěna. Vyhlídka jižním směrem
je poutavá, jak s vyvýšeniny nad Kamenicí, tak od sousední malé vsi Bánova, také ovšem s Jahodového kopce (Beerhűbel, 391 m), mírného
pahorku při cestě do Žďárku (Cukmantl). Odtud přehlédneme celé území od Telnice k Malému Chvojnu, s močály na křídových slínech,
tak odlišné od jiných částí povrchu ústeckého okresu. - František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982), Antonín Kolář (* 13. 8. 1906 Předboř)
- Vlastivědné výlety z Ústí n. L. - Nakladatelství Krajského národního výboru Ústí n. L. (Krušnohorské tiskárny, n. p., základní závod Most
[Brüx], 1957).

Jedlová hora (374 m), lesn. čedič. vrch, 2 km v. od Varvažova, na pomezí Č. středohoří a Krušných hor; v ý h l e d :
jv. na histor. bojiště u Chlumce*. ČSAD 04105, 04909, 04911 Varvažov*. - Dr. Josef Hůrský (* 9. 3. 1915 Vídeň - † 5. 11.
1996 Praha) a mistr sportu Jaroslav Srba (* 13. 4. 1929 - † 2001 Ústí n. L.) - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří
a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - sv. 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962.

Při jedné skautské hře v přírodě jsme sestoupili z Jedlové hory a v Kamenici, výstavné vesnici s dobře obdělávanými okolními polnostmi,
jsme se osvěžovali ve veliké pískovcové nádrži na návsi. Škoda, že jsme tuto obec nedokázali udržet při životě. Nestála přece na uhlí! - Helena
Borská (* 14. 6. 1928 Mnichovo Hradiště [Hradiště nad Jizerou - Münchengrätz] - † 16. 5. 2004 Ústí
n. L.) - Poznámky k historii města Ústí n. L. - 1. vyd. (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 2005).
KAMENICE v r. 1869-1930 osada obce Dělouš v okr. Ústí nad Labem, v r. 1950 osada obce Dělouš
v okr. Ústí nad Labem-okolí, v r. 1961-1971 část obce Úžín v okr. Ústí nad Labem, od 26. 11. 1971 se
jako část obce neuvádí (součást městské části Ústí nad Labem-město obce Ústí nad Labem v okr. Ústí
nad Labem) - 1. dvousvazková emise Historického lexikonu obcí České republiky 1869 - 2005 - ing.
Jiřina Růžková, CSc. (* 21. 4. 1940 Pojbuky), ing. Josef Škrabal (* 1956) a kol. (Český statistický úřad,
Praha, 2006)

● Torzo můstku přes Kamitzbach s cestou od hlavní komunikace k bývalým usedlostem…
- foto: Dominik Kavan (středa 19. 9. 2007)
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