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Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
astronomické jaro nás překvapilo další dávkou sněhu a mrazem na celém území republiky. Březen za kamna vlezem’… Letos tedy
opravdu ano. Nejen zima, nýbrž i pandemie se drží vlády zuby nehty. Pomalu si zvykáme na to, že nic není jisté. Vyšší moc, která
trvá a nechce pominout. Rušíme, nebo posouváme plány. My ve spolku opět měníme jarní termín výsadby jabloňové aleje, na
kterou se společně už téměř rok těšíme. Snad na podzim konečně vysadíme!
Na konec května je plánovaná Noc kostelů, další akce, nad kterou visí otazník. Nezbývá než čekat a doufat, že se opět budeme
moci sejít v kamenickém kostele, kde připravujeme pro návštěvníky zajímavý program. Duchovní atmosféra kostela v nás jistě
probudí vzpomínku na ty, které jsme v této nelehké době ztratili.
Život se však nezastaví, a tak i teď připravujeme nové projekty. Veřejný prostor a krajina zůstávají našimi favority. Rádi bychom
vám poděkovali za podporu spolku. Vážíme si jí o to víc, že si uvědomujeme, v jak složité situaci se lidé nyní ocitají. Děkujeme,
že jste bez váhání zareagovali na naši výzvu v kampani Darujme.cz, kterou jsme spustili začátkem března. Je to pro nás závazek,
ale i potvrzení, že jdeme správným směrem. Obě letošní čísla časopisu vyšla jednak díky finanční podpoře vás, našich čtenářů,
ale též Nadačního fondu Tesco a Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS) v rámci 8. ročníku grantového programu Vy
rozhodujete, my pomáháme. Velký dík i za to.
Vše nasvědčuje tomu, že občanská společnost pandemii odolává. Držíme spolu a povzbuzujeme se navzájem. V tomto čísle vám
přinášíme rozhovory s lidmi v našem okolí, kteří mají vize a jdou do věcí srdcem. Těší nás, že se navzdory všemožným uzávěrám
zajímáte o věci veřejné. Zbývá si už jen přát, abychom v dubnu za oněmi kamny zůstávali jen kvůli počasí.
Veselé Velikonoce a krásné jarní dny.

Michaela Valentová

NADACE VIA
ŽIVÁ KOMUNITA
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Kolem Kamenice je to (samý) kůl

Střípk y

Pandemie a izolace. Co zbývá? U nás alespoň vycházky do
volné přírody. Opravdu volné?
Šalvějová ulici ve Štiříně začátkem března. Stříháme čtyřleté
jablůňky, kolem nás procházejí sousedé se dvěma dětmi. Na
procházku. Netrvá to ale ani 15 minut a jdou zase zpátky.
„No to jste se moc neprošli!“ voláme na ně od stříhání.
„Copak se dá někam dojít? Je to tady samá ohrada, nedá se
projít ani kolem těch oplocení! Dřív jsme chodili na Mandavu.
A teď? Samý kůl…“
Podobná situace je v Kamenici i jinde. Mnohdy jsou
oplocovány pozemky na orné půdě v rozporu s územním
plánem a s legislativou. Často vznikají oplocené plochy, kde
nejsou chována žádná zvířata. K čemu jsou takové ohrady?
Hyzdíme si tím krásnou krajinu, vytváříme překážky
v pohybu nejen sobě, ale i lesní zvěři. Ty ohrady a kůly vážně
nejsou cool!
Redakce

V novém desetiletí tolerantně a ohleduplně

„Někdo by se asi měl starat nejen o koně, ale i o jejich
bioodpad na veřejných cestách,“ napsal nám jako ohlas
na článek v prosincovém čísle jeden čtenář. Koně, ohrady,
krajina. Vzájemný respekt, tolerance, ohleduplnost. Klíčová
slova a téma, které je a bude stále aktuální. Žádná legislativa
na světě totiž nenahradí lidskou dobrou vůli, slušnost a snahu
domluvit se.
Je to příroda, je to bio
Dnes je trend mít koně. Jsou nádherní a do
krajiny patří. Vlastníků koní je mnoho, a tak
narůstá i počet míst k ustájení a oplocených
luk. Nevím, kolik radosti a starostí obnáší
péče o koně. Avšak přibývající zaplocené
plochy neumožňují chodcům procházet
krajinou jako dříve. Cesty pro pěší bývaly
širší. Dnes jsou úzké, ustoupily ohradám.
Úzké cesty pro pěší, které vedou kolem
nich, jsou někde využívány také koňáky
k projížďkám. Jsou však od koní rozdupané,
plné rozrytého bláta, takže pro pěší je někdy
obtížné udržet balanc nebo se do bahna
neprobořit. Úzké cestičky plné kobylinců,
kterým není možné se vyhnout. Co vše má
chodec v přírodě tolerovat? Domnívám se,
že my pěší tolerujeme koně v přírodě. Jsou
koňáci ohleduplní k těm, co chodí pěšky?
Je problém uklidit kobylince? Zřejmě ano,
protože pokud dojdete při procházce do
některé z osad, ve které jsou stáje s koňmi,
najdete tam kobylince, které nikdo neuklízí,
dokonce i na asfaltových cestách. Prý je to
bio a rozloží se to… Na louce nebo v ohradě
jistě. To, že je něco bio, však ještě neznamená,
že je to všude příjemné a žádoucí. Také dost
záleží na množství.
Marie Hajdušková
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Nonstop Strojmetal

dnes mi nastavili budík na 1 hod. 30 min.
melodie už je ohraná, chtělo by to změnu
hodinu čučím do stropu, hukot mi nedovolí zabrat
ležet dál nemá smysl
nejdřív do aleje u hřiště
zespodu to hučí, z vrchní haly je slyšet obrábění
něco po třetí jsem u výrobní haly s kovacími linkami
doplňuju si vzdělání: hukot k nevydržení = hluk v limitu
okolo čtvrt na čtyři z vedlejší haly vyjede
ještěrka s vanou plnou výkovků
roleta vrat zabubnuje, diesel zabručí, plná
vana zaduní, diesel má repete
úder vidlí do prázdné vany jak rána do tympánu,
diesel a bubnování vrat
úplná symfonie, mohla by to být i opera, ale chybějí hlasy
sólisté nové éry: já na tom dělám, já na tom makám…
chorál obyvatel: a vono né a né a né...
v létě se přidá baterie klimatizací,
orchestr zas bude kompletní
tak dobře jim to šlape, že by rádi i další nástroje
zpátky doma, byla zima, hup pod peřinu
máme moc pěkný strop
rozednívá se, cítím se jak zmačkaný papír
peníze vedou, přesilovka Kamenici nesvědčí,
kde jsou naši sportovci?
Petr Nový

Nepřes t ávám bý t hrdý na to, že jsem Těptíňák
Na stránkách Kamenicka představujeme lidi, kteří žijí blízko
nás. Kamenice a okolí je jejich srdeční záležitost, proto se snaží
svým působením o to, aby zde bylo dobře i po nás. Povídáme
si s Josefem Dvořákem z Těptína, kterého možná znáte jako
šikovného tesaře nebo dobrovolného hasiče. V tomto volebním
období působí jako člen Zastupitelstva obce Kamenice.

Jsem zástupce už třetí generace naší rodiny narozené v Těptíně.
Všichni včetně mých dětí jsme prošli školou v Kamenici. Díky ní
mám stále spoustu kamarádů ve všech částech obce. Nikdy jsem
ale nepřestal být nejvíc hrdý na to, že jsem Těptíňák.

Školou v zámku prošlo několik generací místních dětí, které
v této a okolních obcích žily. Určitě v každém z nás toto období
zanechalo spoustu vzpomínek a naše dětství je s budovou
zámku navždy spjato. O to víc je smutné, co tam vidíme dnes.
Prvotní a největší chyba nastala při rozhodnutí o prodeji. Podle
mne to bylo unáhlené a nepromyšlené rozhodnutí tehdejšího
zastupitelstva. Od té doby to šlo se zámkem s kopce až do
současné situace. Kupec namísto renovace pouze devastoval
a jím provedené úpravy povedou dnes investora, pokud bude chtít
památku zachránit, k obrovským nákladům. Přesto plně věřím,
že současný majitel tyto náklady vynaloží. Již s ním proběhlo
jednání s nadějným závěrem, že udělá vše pro to, aby zámek
zachránil.

Škola v Kamenici byla v době tvého dětství v kamenickém
zámku. Nejsi sám, kdo má na zámek z toho důvodu velmi
intenzivní vzpomínky. Co říkáš tomu, co se za posledních
zhruba 25 let se zámkem stalo?

Byla by to nepředstavitelná ztráta, kdyby zmizela tato největší
dominanta Kamenicka, která se již od roku 1880, kdy byla
dokončena přestavba rodem Ringhofferů ve stylu novoanglické
gotiky, stala součástí našich životů. Nedopusťme to!

Pepo, jak těsně je tvůj život provázán s Kamenicí?

Jak vnímáš Kamenici a změny v ní během
svého života? Co je pro tebe v tomto ohledu
nejzásadnější?
Kamenice byla vždy krásným místem
k životu. Díky své čisté přírodě a klidnému
prostředí. Nejzásadnější změnou je pro
mne nepřiměřeně rychle rostoucí zástavba,
která tato privilegia začala měnit. Spousta
okolních obcí si tuto doménu chrání
stavebními uzávěrami, nebo částečnou
regulací, ale u nás se to zatím moc neřešilo.
Kamenice je slepenec deseti menších osad.
Tím je dáno, že lidé v rámci Kamenice se
často vzájemně neznají, protože jsou od sebe
geograficky daleko. V osadách ale je tomu
jinak. Jak vnímáš sousedskou soudržnost
v Těptíně? Fungují tradiční vztahy, kdy
jeden pomáhá druhému, sousedé se
scházejí, aby si poseděli, popovídali?
Myslím, že sousedská soudržnost stále
ještě funguje. Sice už to není v takové míře,
jako za „starých časů“, ale když je třeba,
soused sousedovi určitě pomůže. Ať už je to
starousedlík, nebo nový obyvatel obce. Tahle
ochota pomoci v nás určitě zůstala. Horší
už je to se vzájemným setkáváním. Třeba
v Těptíně, kvůli zavřeným hospodám, už ani
není kde. Tím nemám na mysli opatření proti
pandemii. Hospody bohužel zanikly už dřív.
Jsem rád, že aspoň fungují osadní výbory,
které se snaží lidi mezi sebou sbližovat a najít
jim to místo k posezení a k zábavě. Velký
dík a obdiv bych rád vyjádřil i perfektně
fungujícímu seniorskému klubu.
Jsou dobrovolní hasiči stále pojítkem
mezi lidmi? Trvá zájem dětí a mládeže
v Kamenici o členství v SDH?

Hasiči byli a stále jsou velkým pojítkem mezi lidmi a doufám,
že tomu tak bude i do budoucna. Obec může být hrdá, že tady
jeden z nejlepších sborů má a může se na něj spolehnout. Děti
mají o „hasičinu“ velký zájem a jejich počet stále roste. Takže se
snad o budoucnost sboru nemusíme bát.

trvale hlášeni. Obec tím přichází o peníze. Je ale na vedení obce,
na zastupitelích, aby naši obec udělali pro lidi zajímavou pro
trvalý pobyt. Když to tak nebude, budou nadále trvale hlášeni
jinde. Mají právo si vybrat. Do rozpočtu Kamenice ale stejně tito
lidé odvedou daně z nemovitostí a místní poplatky.

Co tě vedlo k tomu, že jsi kandidoval do zastupitelstva? Cítíš
svou odpovědnost zastupitele? Kde vidíš konkrétní problémy,
o jejichž řešení se chceš zasadit?

V zimních měsících se Těptín mění v území postižené uhelným
smogem. Vyvětrat dům je večer v podstatě nemožné. Vidíš
řešení?

O obecní problematiku jsem se zajímal od mládí. Nebyl jsem
spokojen s věcmi, jak se v obci dějí, a proto jsem se snažil vstoupit
do dění a kandidoval na zastupitele. Naštěstí mi byla dána důvěra
od spoluobčanů. S tím ale samozřejmě přišel i pocit obrovské
odpovědnosti, abych nezklamal. Stále je pro mne největším
úkolem vyřešení infrastruktury v obci (chodníky, stav silnic,
kanalizace, vodovod), nedostatečné sociální služby a nedostatek
sportovních ploch a jejich vybavenost. V organizační struktuře
stále postrádám funkční stavební komisi, která by dohlédla
na průběh velice nákladných investičních akcí obce. Jsem
přesvědčen, že v Kamenici je spousta odborníků, kteří by určitě
svými znalostmi obci pomohli ohlídat kvalitu práce na stavbách.

Dle mého názoru se problém s uhelným smogem již hodně zlepšil.
Spousta občanů je již připojena na plyn a další topí pouze dřevem.
Naštěstí díky momentálně nízké ceně palivového dřeva se snad
budeme ještě nějakou dobu těšit z poměrně čistého ovzduší.

Chatové osady v Těptíně se postupně mění na zóny trvalého
bydlení. Jak to vnímáš ty jako člověk, který zná kvalitu života
v Těptíně půl století?
Chatové oblasti byly vždy centrem přátelsky strávených volných
dnů, ale dnes se změnily na změť rodinných domů a chat. Je to
důsledek nedokonalých regulativů územního plánu, v Těptíně
konkrétně v lokalitě Višňovka. Jeho změnami bychom měli
dosáhnout zlepšení kvality života v obci.
Vadí mi, že hodně lidí se sem touží nastěhovat kvůli klidu
a čistému prostředí, ale pak ten klid narušují, nejsou ochotni
dodržovat místní vyhlášky. Ve spoustě případů nejsou ani v obci

V letních měsících trpí některé části Těptína nočním hlukem
z průmyslové výroby Strojmetalu. Na podzim 2020 nastal
prý velký obrat k lepšímu. Teď je hluk v Těptíně v noci opět
problém.
Těptín je hodně členitý, takže např. já ve středu osady hluk teď
momentálně neslyším. Možná někde na kopci lidé továrnu v noci
opět vnímají jako rušivý prvek. Zvuky se šíří různě, je těžké
přesně určit, kudy a odkud jdou. Každopádně je třeba pořád
usilovat o to, aby se hluk nevrátil v té míře, jako to bylo v např.
létě 2018, 2019 a 2020. To se ale přesně dozvíme, až se zase oteplí
a v noci otevřeme okna.
Co dodat závěrem?
I přes různá negativa, se kterými se potýkáme, je spousta
pozitivního a Kamenice je pro mne stále nejhezčím místem pro
klidný život.
Děkuji za rozhovor.

Michaela Valentová

Konec 2. s větové válk y na Kamenicku
První květnové dny roku 1945, poslední dny války, přinesly
obyvatelům Kamenicka a Velkopopovicka tolik vytouženou
svobodu, ale i tragédie, masakry civilního obyvatelstva. Vývoj
událostí těžce dolehl na majitele panství, Ringhoffery, kteří
byli po osvobození internováni mimo svá sídla. Jejich majetek
byl zabaven včetně všech zámků, vil a hospodářských budov
na Kamenicku. Tyto objekty nezůstaly dlouho prázdné –
ještě v květnu začaly být do Kamenice, Štiřína a Lojovic
sváženy české, německé a židovské děti, oběti válečných hrůz.
Začala tzv. Akce zámky. Jejím iniciátorem byl křesťanský
humanista Přemysl Pitter, na něhož později zapomněla nejen
Kamenice, ale celá naše země. Až v 90. letech 20. století
mu byla odhalena pamětní deska na stěně zámku ve Štiříně.
Následující příspěvky přinášejí vzpomínku na minulost, ale
i vizi, jak pečovat o památku nejen na padlé spoluobčany, ale
i na ty, kteří se tenkrát starali o přeživší bez ohledu na jejich
národnost či vyznání, bez ohledu na nevraživost okolí.

Za svědky květnových událostí roku 1945
Denně kolem nich chodíme či projíždíme. Míjíme je na
křižovatkách, tyčí se na návsích či postávají stranou u silnice.
Řeč je o pomnících, které připomínají občany Kamenice
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padlé během květnových událostí roku 1945. Každé jméno
na kamenných deskách v sobě skrývá tragický osud, vyhaslý
život. Zvláště podél staré benešovské jich nacházíme velké
množství. Je to dáno především tím, že jako součást stahujících
se jednotek německé armády Střed generála Schörnera se přes
náš kraj prohnaly elitní jednotky Waffen-SS z nedalekého
cvičiště na Benešovsku, Sedlčansku a Neveklovsku, které
měly za úkol likvidaci Pražského povstání, ostřelování Prahy,
popřípadě její absolutní zničení. O krutosti těchto jednotek
svědčí poprava civilistů ve Velkých Popovicích. Mezi
zastřelenými byli také obyvatelé Všedobrovic a Štiřína.

Opičárna: přeměna v kavárnu a muzeum
Přemysla Pittera?

Zbytečné oběti konce války připomínají pomníčky před
školou na Křiváčku, v Olešovicích (v místech bývalého
hostince Hvězda, opraven v r. 2015), na Borovinách, což je
staré pojmenování lesa na rozcestí mezi Hlubočinkou a cestou
směrem na Radějovice. Želivecký pomník ve stínu dvou lip
připomíná jednak partyzánskou skupinu Šahur, která působila
v Nechánicích a svou činností navázala na místní odbojovou
skupinu Za svobodu, jednak padlé a nezvěstné občany
z květnového povstání.

Opravit zámek, to není jen tak. Ale co takhle začít něčím daleko
menším? Proč by nešlo vdechnout život alespoň Opičárně?
A proč by nešlo spolu s ní oživit i přilehlý zámecký park? Přesně
toto byly po řadu měsíců moje úvahy, které jsem se rozhodl ve
spolupráci s architektem přetavit v konkrétní záměr. Ten jsme
koncem února prezentovali panu Záhorcovi z vedení Strojmetalu,
který objekt vlastní. Zatím s neutrálním výsledkem.

Jeden pomník jsme v našem výčtu vynechali zcela záměrně.
Na Valnovce se před hotelem pod smrčky krčí drobný žulový
kvádr. Ačkoliv působí tak nenápadně, rozhodně si naši
pozornost zaslouží. Upozorňuje na tragickou událost, která se
zde stala v podvečer 5. května 1945.
Od 3. a 4. května 1945 se po staré benešovské pohybovaly
kolony německých vozidel. Místní obyvatelstvo se z obavy
o svůj život začalo schovávat v zadních částech svých domů
či ve sklepech. Rodina majitele hotelu Valnovka, pana
Zloského, se z obavy o život také ukryla ve sklepě domu.
Dle vyprávění pamětníků kdosi poslal mladého číšnického
učně Zdeňka Zloského pro motyku, aby se mohli v případě
nehody či zavalení vyhrabat. Mladý Zdeněk držící motyku ale
pro projíždějící německé vojáky byl podezřelý. Voják, který
na Zdeňka vystřelil z projíždějícího vozu, si pravděpodobně
myslel, že drží pušku. Zdeněk byl na místě mrtev. Zdrcená
rodina nechala vybudovat pomníček na své zahradě, kam byla
umístěna také prsť hlíny z místa Zdeňkova skonu. Poté, co
rodina odprodala dům se zahradou, přestěhoval se pomník
na současné místo. Nedávno jsme se dověděli, že rodina stále
usiluje o jeho pietní umístění.
Jan Pišna

Určitě jste o ní už slyšeli. Možná kolem ní bez povšimnutí
procházíte každý den. Říká se, že v ní kdysi Ringhoffeři chovali
ptáky i jiná zvířata. A možná i ty opice. Ano, řeč je o takzvané
Opičárně, novogotickém pavilonu v areálu kamenického zámku
s výhledem na Hamerský rybník. Je to kouzelná budova, která
vypadá jako roztomilý zmenšený zámeček. Jenže „genius loci“,
který jí na konci 19. století vtiskl architekt Jiří Stibral, od 90. let
pomalu odchází spolu s kamenickým zámkem.

Projekt má několik oblastí: Předně bych rád, aby se Opičárna
citlivě, ale přitom moderně zrekonstruovala a proměnila
v kavárnu, v místo kulturních akcí, koncertů, přednášek,
přátelských setkání a vyráběcích dílen. Takový prostor
v Kamenici chybí.
Zároveň bych rád, aby Opičárna sloužila i jako vzdělávací centrum
o místní historii – a to nejenom v souvislosti s Ringhoffery
a průmyslovou tradicí, ale zejména jako připomínka inspirativní
osobnosti Přemysla Pittera. Tento přední český humanista
po druhé světové válce v okolních zámcích a vilách zřídil
ozdravovny pro poválečné sirotky. Spolu se zde léčily z nemocí
a traumat děti české, německé i židovské. Dnes je jeho osobnost
v kamenickém veřejném prostoru takřka zapomenuta.
A nabízí se řada dalších využití: oživení zámeckého parku,
vytvoření naučných stezek, turistický cíl, pronájmy ke svatbám,
dětský koutek, spolupráce s Pamětí národa, školní programy…
No, ale zatím zpět na zem.
Momentálně se projekt nachází ve fázi ideového záměru.
Dle tabulkového nacenění architektem se cena rekonstrukce
včetně projektových prací a zasíťování může pohybovat kolem
6 milionů korun. To vůbec není nereálná částka – i vzhledem
k tomu, že objekt je pod památkovou ochranou, a tudíž lze na
jeho rekonstrukci čerpat dotace z několika dotačních
titulů. Krovy jsou až na jedno lokální místo zatím suché
a v dobrém stavu. Klenby v přízemí jsou zachovalé
a působí až sakrálním dojmem. Vstupní schody si říkají
o stolky k posezení. A zámecký park o procházky.
Myslím, že revitalizace Opičárny by mohla být velmi
hezkým pilotním projektem, kde může Strojmetal,
místní občané i obec Kamenice ukázat, že všem jde
o kvalitní společné soužití. A navíc budov s historií
máme v Kamenici jako šafránu, a tak by alespoň jednu
stálo za to oživit.
Tímto textem bych rád informoval o svém záměru.
Projekt je na začátku. Kdo by měl zájem si o projektu
popovídat, či ho nějak dále posunout, nechť se mi ozve:
jak.sedy@gmail.com, 774 555 012.
Jakub Šedý

Veřejná pros trans t v í – součás t architek tur y
a kulturní k rajiny
Rozhovor s doc. Ing. arch. Patrikem Kotasem – 2. část

Přinášíme vám další část rozhovoru s panem
Ing. arch. Patrikem Kotasem z Kostelce u Křížků.
Tentokrát zaměříme pozornost na Kamenici, která má ke
Kostelci geograficky velmi blízko, ale v jiných ohledech
je na hony vzdálená.
Pane architekte, je proměna Kostelce u Křížků inspirací
pro okolní obce? Obracejí se na vás starostové dalších
obcí se žádostí o pomoc?
Určitě ano. Nacházím v tomto tématu určitý rozpor. Často
a v různých souvislostech je dáván kostelecký projekt za
pozitivní příklad, avšak jen minimum starostů a vedení
obcí se k něčemu podobnému odhodlá. Přitom já sám při
různých jednáních vždy zdůrazňuji: „Nejsou v tom žádná
kouzla, jen je potřeba mít odvahu, chuť a realizovatelnou
atraktivní vizi.“ Vybízím je: „Pojďte to s námi zkusit.“
V přímé reakci na Kostelec se zatím ozvala Kamenice.
Navázali jsme první kroky spolupráce.
Vidíte v Kamenici potenciál k podobné proměně, jakou
prošel Kostelec u Křížků? Kamenice se od Kostelce liší
svou strukturou, členitostí atd. Najdou se zde místa,
která by zasluhovala proměnu, jež by respektovala
historické souvislosti a zároveň odrážela potřeby
moderní doby?
Pevně věřím, že se náš rozvíjející projekt v Kamenici
podaří dotáhnout. I když jsme zatím stále ještě
v prvotních fázích projektu revitalizace ulice Návršní
a náměstí na Nové Hospodě. Kamenice má jiný charakter
než Kostelec. Já ale v různorodosti rozličných lokalit
vidím kouzlo práce architekta. Baví mě a inspiruje
rekonstruovat veřejné prostory na Malé Straně, jindy
přetvářet náměstí ve velkorysé koncepci Hradce Králové,
osvěžením je mi kulturně blízké středomořské prostředí
Itálie v Cagliari. Nádherným kontrastem je Kostelec
u Křížků nebo Kamenice.
Vaším zadáním v Kamenici na Nové Hospodě a v ulici
Návršní je vyřešit pouze komunikaci, nebo také veřejné
prostranství?
Mým úkolem je vyřešit oboje současně. Komunikaci
s jejím zklidněným dopravním režimem a zároveň
veřejné prostranství. Oboje představuje jeden celek,
který by neměl být od sebe oddělován. Nežijeme přece
ve světě, kde proti sobě musí nepřátelsky stát chodci
a automobily. Rozhodně není cílem vytvářet vůči
sobě bariérou oddělené „dopravní“ prostory oproti
„klidným“ zónám. Většina ulic, křižovatek, návsí
a náměstí je kombinací různých funkcí, různých forem
pohybu a různých forem funkční náplně. Je potřeba tyto
rozdílnosti spojit do jednoho sdíleného prostoru, kde by
měl mít pěší pocit hlavního aktéra spojený s pocitem
bezpečí, avšak zároveň vybízející pěší k určité formě
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opatrnosti a osobní svéprávnosti. Auta mají v obci nebo
ve městě jezdit pomalu a ve zklidněných ulicích nebo
náměstích se chovat, jako by byla v pěším prostoru
„na návštěvě“. Tedy nikoli vybízet řidiče k chování
s pocitem síly a přednosti před pěšími. Jen tak se podaří
do ulic, návsí a náměstí postupně dostat opět náznaky
společenského života, vybídnout obyvatele k tomu, aby
veřejná prostranství považovali za svoje prostředí. Právě
tak je ulice Návršní zamýšlena.
Veřejné prostranství na Nové Hospodě je dnes ošklivé
hlavně proto, že v něm chybí jednotící prvek. Jsou
tam domky z původní zástavby, stará budova hospody,
novější „nákupní středisko”, podivný „parčík” před
benzinovou pumpou. Prostor pro chodce oddělený od
prostoru pro auta pruhovanými šikanami. Co vás v tak
beznadějném místě inspiruje?
Je pravda, že prostor u benzinové pumpy je naprosto
roztříštěný, orientačně a dopravně zmatený. Zatím
v něm není nic, co by dávalo tomuto místu vizuální
zapamatovatelnost a identitu. To však není negativní
výsada právě tohoto místa, nýbrž je to smutná realita
mnoha center obcí, městeček a měst u nás. Přesto to
není důvod, abychom se nepokusili společnými silami
zde vytvořit koncepčně sjednocenou plochu, která bude
mít jasně vymezený tvar, dopravně jasně vymezenou
křižovatku a dominanci pěších ploch se stromy.
Uvědomme si, že mnoho náměstí a návsí není vymezeno
krásnými atraktivními domy s bohatými fasádami, nýbrž
že mnohem častěji potkáváme místa, která jsou podobně
nezapamatovatelná. Jenom zatím u nás není dostatečně
silná tradice chápat veřejná prostranství jako součást
architektury a kulturní krajiny. Podívejme se třeba
do Rakouska, Švýcarska nebo Nizozemí, kde dlažby,
vozovky, zeleň, osvětlovací prvky, drobná architektura
vytváří mnohdy stejně silný dojem z architektury jako
domy.
V ulici Návršní je řada typizovaných domků, které
Ringhofferové postavili pro své úředníky. Nehledě
na rekonstrukce některých z nich stále dýchá jistá
ucelenost. Lze takovouto architekturu, která má
v daném místě historické návaznosti, považovat za
cennou?
Určitě, ucelené architektonické skupiny domů bývají
mnohdy působivější než jeden výjimečný objekt. I když se
může zdát, že nejde o domky s extra zvláštním půvabem,
jsou dokladem doby, ve které vznikly i dokladem
velkorysosti Ringhofferovy rodiny. Rozhodně stojí za to,
abychom se k nim chovali s úctou a respektem, který by
se projevil např. v tom, že k nim nebudou přistavovány
různé přílepky a boudičky, že se prostě zachová jejich
původní styl.

V Kostelci je úžasné, jak je celý projekt dotažený do
nejmenších detailů včetně veřejného mobiliáře, např.
lampy osvětlení nebo design odpadkových košů.
Dočkáme se něčeho takového i v Kamenici?
Jednotný design osvětlovacích prvků a drobné
architektury, včetně dlažeb a stylizované zeleně je
dokonce podmínkou pro to, aby se náměstí v Kamenici na
Nové Hospodě stalo skutečně náměstím, nejen zmatečnou
křižovatkou s popraskanou asfaltovou plochou. Už
v minulém rozhovoru jsem se zmiňoval, že v Kostelci
jsme se snažili vytvořit prvky s harmonickým designem
dovedeným až do detailu, avšak že jsme záměrně nechtěli
vytvářet nic, co by vizuálně konkurovalo siluetě kostela,
hřbitova a dalším tradičním objektům. Na Nové Hospodě
je situace opačná. Zde je naopak nutné dát prostoru
zřetelný výtvarný styl, vtisknout mu vizuální podobu
s jasně zapamatovatelnými znaky charakteristickými
právě pro toto místo. To, co nedokážou vytvořit stávající
nevýrazné domy, musí vytvořit výrazně pojatá plocha
veřejného prostranství.
Je podoba veřejných prostranství zásadní pro
formování naší estetiky? Porovnáme-li kosteleckou
tradiční náves s tím, čemu v centru Kamenice říkáme
náměstí, většinu z nás asi osloví podoba Kostelce. Je
to nějaký estetický atavismus v nás? Je to výchova
Ladovými obrázky vesnické idyly?
Podoba veřejných prostranství je důležitá hlavně pro
posílení našeho vztahu k místům, kde žijeme. Když se
Proměněné prostranství před nádražím v Hradci Králové

nám bude líbit prostor za vraty naší zahrady, budeme
se lépe chovat k místům veřejným a možná i k místům
soukromým. Veřejné prostory formují společenské
chování a bezpochyby podporují estetické nároky
obyvatel. V době stylově vytříbených slohů nebo stylů
si nikdo nedovolil někam dát hnusné stožáry veřejného
osvětlení nebo neudržovat chodníky v přijatelné
a materiálově vyhovující podobě. Totéž platí i o plochách
zeleně. Žádné blátivé louže a výmoly, nýbrž trávník,
mlatové cestičky, vydlážděné vozovky s kroužkovou
vějířovou skladbou, to je přece obraz, který známe ze
starých fotografií. Josef Lada k tomu přidal vyzdvižení
tradičních symbolů českých vesnic – kostelík, hřbitov,
zdobené štíty chalup a statků, rybníček, kouzlo starých
stromů a k tomu idylu Vánoc nebo Velikonoc. Naštěstí
to máme někde v sobě zakořeněné, což je moc dobře.
Měli bychom mít šanci tyto své pocity rozvinout, dát jim
volný průchod a přetavit je do dnešní doby. Každá epocha
přináší různé materiálové a stylové výrazové prostředky.
Dnešní vesnice a městečka asi nebudou vznikat ve stylu
Josefa Lady, ale mohou přinést nové formy příjemných
společenských prostorů, nové formy architektury, které
se projeví nejen v budovách, ale rovněž v plochách
veřejných prostorů a v kompozici zeleně. Podívejme se,
jaké úžasné nové stylové podoby byly nalezeny třeba ve
Francii, Španělsku nebo Portugalsku. Jde o architekturu
moderní, vyjadřující soudobé potřeby životního stylu,
přitom však vždy určitým způsobem navazující na
historickou a místní tradici. I moderní věci mohou
podporovat lokální tradice, aniž by přitom kopírovaly
historické vzory a styly.

Do jaké míry ovlivňuje architekt výběr materiálů,
z něhož jsou jeho projekty realizovány?
Nedílnou součástí tvorby architekta je práce s různými
materiály jakožto přímým zhmotněním prostorové
a tvarové koncepce každého návrhu. Tedy už od úvodních
myšlenek je vždy představa architekta nebo designéra
spojována s konkrétním typem materiálu, s konkrétní
vlastností určité konstrukce, s jeho barevností,
strukturou a trvanlivostí. Nelze tedy jednotlivé materiály
v průběhu realizace volně zaměňovat. Přesto pro každou
skupinu materiálů existuje celá škála různých výrobků
od různých firem. To samozřejmě přináší různou kvalitu,
trvanlivost, ale samozřejmě i různou cenu. Bohužel
současná pravidla, hlavně při zadávání veřejných
zakázek, upřednostňují cenové kritérium. S tím je
spojeno i omezení, že do projektů řídících se zákonem
o zadávání veřejných zakázek nelze při realizační fázi
definovat konkrétní výrobek od konkrétní firmy nebo
konkrétní technologii. Vždy se musí nechat prostor pro
cenové srovnávání různých nabídek. Na jedné straně je
to asi v pořádku, aby nevznikal dodavatelský monopol
jednoho výrobce, na druhou stranu to však přináší
opakující se, bohužel v praxi často naplňované riziko, že
je použit nejlevnější materiál nebo technologie na úkor
trvanlivosti. Bohužel tady často končí moje možnost
ovlivnit kvalitu realizace, přestože u svých projektů
důsledně dbám na to, abych mohl vykonávat autorské
dozory až do finální realizace.
Příkladem toho, kde se technickou, technologickou
a materiálovou kvalitu při realizaci nepodařilo dodržet,
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Kruhový objezd v Hradci Králové

je tramvajová trať z Hlubočep na Barrandov. Za její
celkovou architektonickou koncepcí si nadále v plné
míře stojím. Ale způsob jejího stavebního provedení
a následně nedostatečná a obtížná údržba zejména na
atypických zastávkách zanechaly po 17 letech provozu
svoji stopu.
Jakým projektem se nyní zabýváte? Uvažujete nad
dalšími projekty proměny veřejných prostranství?
Se svým ateliérem pracujeme paralelně na několika
projektech. Střídáme záměrně i témata, tedy veřejné
prostory, dopravní stavby, budovy, parky a zahrady.
Velkým tématem je urbanismus a územní plánování.
Už několik let pracujeme na novém územním plánu
města Hradce Králové. Je to prestižní zakázka, neboť
rozvíjíme urbanistický odkaz slavného architekta Josefa
Gočára, který vtiskl Hradci Králové jedinečnou moderní
urbanistickou kompozici.
Máte zkušenost také se záchranou takových objektů,
jako např. je stará pila ve Struhařově? Jsou mnohdy
odepsané, opuštěné, ale posléze se vyloupnou do krásy
a s novou funkcí „omládnou“. Má váš ateliér ve svém
portfoliu i takové výzvy?
Ano má, v minulém rozhovoru jsem zmiňoval
rekonstrukci Hlavního nádraží v Praze nebo nádraží
v Mariánských Lázních, kde jsou cenné historické
stavby. Spolupracovali jsme na řadě dalších projektů

s tématem revitalizace historických objektů, avšak jejich
převedení do reality se neuskutečnilo. Zatím se ještě
pořád většina investorů orientuje na novostavby…
Velkým tématem posledních let je revitalizace
průmyslových objektů. Nejde jen o stavební památky,
ale o zachování starého strojního vybavení, a to nikoli
v muzeu, nýbrž v jejich původním tradičním prostředí.
Mnoho z nás bylo určitě okouzleno půvabem a mechanickou
dokonalostí starých vodních nebo větrných mlýnů
a hamrů nebo starých strojíren v prostředí původních
budov. Pokud se na tyto budovy nedíváme jen jako na
zchátralé zbytky a němé svědky minulosti s rozbitými
okny, propadlými střechami prorostlými kopřivami
a bodláčím, můžeme se myšlenkově přeorientovat do
světa průmyslových areálů s úplně novou funkcí při
zachování jejich charakteristických znaků architektury,
krásy stavebního umění a neuvěřitelné krásy strojní
mechaniky. Stačí se zajet podívat třeba do Amsterdamu,
Hamburku nebo do Vídně. Starý přístav v Hamburku
prošel revitalizací, při které staré přístavní špýchary
získaly nové funkční využití ve sféře společenských
aktivit a zábavy, okolo vznikla zcela nová čtvrť Hafen
City se skvělou moderní architekturou, ve které se
kombinuje bydlení, pracovní příležitosti a kultura. Vše
je završeno dominantou prestižní budovy koncertní
haly Elbphilharmonie. Celá čtvrť je propojena vodními
kanály, lemovanými přístavními moly, na kterých jsou
obnoveny původní konstrukce jeřábů.
Vyučujete na Fakultě architektury a Fakultě stavební
ČVUT. Čeští architekti mají místo mezi světovou elitou,
nehledě na to, že jsme malá země. Naše mozky se
prosazují v tvrdé konkurenci. Myslíte, že právě „malost“
České republiky je v tomto ohledu někdy překážkou?
Naše země sice vygeneruje skvělé odborníky, ale pak
už nestačí jejich rozmachu – ať ideově, finančně,
nebo ještě z jiného důvodu? Vidíte mezi svými studenty
talenty, které se prosadí i ve světě?
Naše země není chudá finančně, je dokonce bohatá na

kulturní tradici. Což zrovna v oblasti architektury
a designu je hodnota dosud nedoceněná. Jsme však
mimořádně chudí v úplně jiném aspektu – chybějí
nám ambice, odvaha a osobitost. Jako bychom se stále
báli přihlásit se k individuálnímu názoru, držet jasnou
vizi svých představ a nestydět se za to. Bohužel česká
architektura v současnosti nepatří ke světové špičce,
přestože by k tomu měla řadu předpokladů. Avšak
ti architekti, kteří měli v minulosti odvahu odejít
a zakotvit v jiném ambicióznějším prostředí, tak se na
absolutní světovou špičku dostali. Sama jste zmiňovala
Jana Kaplického a Evu Jiřičnou… Rozhodně však
nemám strach o budoucnost současných studentů nebo
nedávných absolventů. Myslím nejen těch „mých“, ale
i v obecné rovině. Ti, co mají kombinaci talentu a osobní
cílevědomosti, se jednoznačně uplatní možná u nás, ale
určitě ve světě.
Myslíte si, že i u nás jednou nastane doba, kdy
architektura a design budou představovat jednu ze
základních kulturních a společenských hodnot? Jak
toho dosáhnout?
Rád bych byl optimistou, jinak bych nemohl věřit ve smysl
profese urbanisty, architekta a designéra. Zároveň si ale
uvědomuji, že se vztah ke kulturním hodnotám, včetně
respektu k technickým dílům minulosti a současnosti,
dlouho buduje. Nemám pocit, že mám právo lidem
vnucovat názor, co se jim má a co nemá líbit a čeho by si
měli vážit. To musí vznikat spontánně. Nicméně postupné
kultivování veřejného prostoru k tomu může do značné
míry napomoci. A pak také osobní zkušenost ze zemí,
které jsou v tomto směru dále… Stačí jen např. při cestě
k moři nebo do hor se zastavit a rozhlédnout po nějaké
krásné vesničce nebo městečku, třeba v Rakousku nebo
v Itálii. Vnímat krásu a odvážnost mostů nebo si všimnout
staré pravdy, že malý detail pomáhá vytvořit velký celek.
Děkuji za rozhovor a přeji, ať spolupráce s Kamenicí
přinese co nejlepší výsledek.
Michaela Valentová

Územní plán Kamenice a jeho změny – žhavé téma
V únorovém čísle Kamenicka jsme věnovali prostor změnám
č. 5 a č. 6 územního plánu obce. Ukazuje se, že obyvatelům
Kamenice tato problematika není lhostejná. Mnoho lidí
zajímá, co se děje, co se chystá, případně co hrozí v jejich
nejbližším okolí. Rovněž obsáhlý rozhovor se zástupcem
Strojmetalu u našich čtenářů vyvolal otázky a ohlasy. Zde
jsou ty, které nám přišly v písemné podobě. Otiskujeme je
v plném znění, stejně jako tomu bylo v případě interview
s panem Ing. Miroslavem Záhorcem.
Redakce

Život mě naučil všímat si rozporů mezi
slovy a činy

Úvodem uvádím několik faktů, které nepotřebují komentář.
• V listopadu 2020 proběhla kolaudace nově vybudované
kovací linky, která je největší a nejvýkonnější ze všech, které
v Kamenici Strojmetal provozuje, přibyl další zdroj hluku.
• V kamenickém Zpravodaji z ledna 2021 jsem se od
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Strojmetalu dozvěděla: „Ve stávajícím územním plánu je
výslovný zákaz umístění nového zdroje hluku, znečištění,
hutního a slévárenského průmyslu. Toto chápeme jako vůli
občanů Kamenice a rozhodně to respektujeme.“
• Na příštím zastupitelstvu se bude projednávat žádost
Strojmetalu o změnu územního plánu, která má firmě
umožnit výstavbu další výrobní haly, umístění dalšího
zdroje hluku.
Není to však jediný rozpor v PR kampani Strojmetalu, na
který může pozorný čtenář narazit. Strojmetal opakovaně
používá v rámci své propagace téměř idylické „fotografie“
kamenického zámku a jeho blízkého okolí ve stavu před jeho
devastací.
I ve Strojmetalu vědí, jak by měl zámecký park vypadat. Stav
na snímku má se současným stavem pramálo společného. Na
snímku je zachycena historicky cenná konírna, kterou již

Lahůdky U Vlkové
Nezapomenutelný koncert chutí
Vlastní zákusky vyrobené s láskou
Po–Pá 08:00–18:00
So–Ne 10:00–18:00
Benešovská 174, Ládví
tel.: 773 781 010

Výstřižek z kamenického Zpravodaje z listopadu 2020 str. 21.
Velice podobné záběry se objevily také ve vydáních z loňského prosince
a letošního února.

zbourali. Zeleň v zámeckém parku již nahradilo parkoviště,
které zde v rozporu se zákonem Strojmetal vybudoval v těsné
blízkosti zámku a které užívá, jako by bylo řádně povoleno
a zkolaudováno. Napravo od zámku také chybí nová výrobní
hala a zeleň v pozadí již také vzala zčásti za své, o aleji
nemluvě. Je velice bolestné připomínat si bývalou krásu.
Život mě naučil všímat si rozporů mezi slovy a činy, které
dokáží mnohé prozradit. Nedůvěra, kterou takové jednání
probouzí, u mě vždy vzbuzovala obezřetnost, která mi byla
velice dobrou životní průvodkyní.
Hana Panušková

Konečně lze hlučné provozy Strojmetalu
přestěhovat jinam (do Bruntálu)!

Jsem velmi rád, že mohu pozorovat zlepšení komunikace
a vztahů mezi našimi zastupiteli a vedením Strojmetalu,
a chci tímto v první řadě snahu obou stran o taková
zlepšení ocenit.
Někteří zastupitelé ovšem chtějí dosáhnout dalšího
prohloubení vztahů skrze vstřícné odsouhlasení změny
č. 6 územního plánu, která by umožnila vykácení části
původního zámeckého parku a jeho nahrazení novou
tovární halou. Ponechám stranou jak spekulace
o „handlířských“ zákulisních dohodách, které prý jsou
v pozadí takového uvažování, tak i další roztodivné
argumenty, které v diskuzích zaznívají. Jsem přesvědčený,
že ať už je za záměrem zastupitelů podpořit změnu č. 6
cokoli, jde v tomto případě o uvažování naprosto zcestné
a vůči občanům Kamenice dalekosáhle nezodpovědné.
Pokud jsou nyní ve vedení Strojmetalu skutečně
důvěryhodní a slušní lidé (jak nám zastupitelé tvrdí),
pak tito manažeři jistě pochopí, že v zájmu Kamenice
rozšiřování továrny není.
V době, kdy Strojmetal řídil předchozí (místní) vlastník,
byla situace pro rozšiřování výroby prekérní. Oproti tomu
má ovšem současný nový vlastník k dispozici výrobní
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závody dva: v Bruntále (v příhodně situované průmyslové
zóně, s pozemky pro další rozšiřování) a v Kamenici
(uprostřed obce, v blízkosti zámku). Nám, občanům
Kamenice, nezbývá než doufat, že s novými manažery
přichází skutečně „nová éra Strojmetalu“ a že usilovně
přemýšlejí, jak co možná nejvhodněji přeskupit výrobu
mezi těmito dvěma závody, neboli že v zájmu dobrých
vztahů s obcí a jejími obyvateli přestěhují hlučné provozy
do Bruntálu. Případně do jiné vhodné průmyslové lokality,
kde hluk nebude občany obtěžovat.
Pevně věřím, že přesně tímto směrem bude mířit i uvažování
našich zastupitelů, nebo alespoň zodpovědnější většiny
z nich, až budou rozhodovat o změně č. 6 územního plánu
naší obce.
Jindřich Pospíšil

Jak přistoupit ke změně územního
plánu číslo 6, a tudíž k dalšímu rozvoji
Strojmetalu?

Strojmetal je součástí Kamenice velmi dlouhou dobu a na
tom se v dohledné době nic nezmění. Může se však změnit
způsob, jakým spolu Strojmetal a Kamenice vycházejí.
Dodejme, že součástí Kamenice je rovněž téměř 5 tisíc
trvale hlášených obyvatel.

Posledních téměř 20 let soužití Strojmetalu a Kamenice
nebylo zrovna idylické. Přístup předchozího spoluvlastníka
Strojmetalu vadil spoustě kamenických občanů, kteří
hájili své majetkové hodnoty a svá práva na klidné bydlení
v rezidenční lokalitě.

a rodinné domy, má v roce 2021 činit třetí největší položku,
a předstihnout tak částku získanou z daně právnických osob.
Je tedy vidět, že kameničtí i jiní občané platí významnou část
rozpočtu obce, a mají tedy nárok na to, aby jejich názory byly
zastupitelstvem vyslyšeny při rozhodování o dalším rozvoji
Strojmetalu. Stejně tak mají nárok na to, aby státní správa
prostřednictvím stavebních úřadů dodržovala mantinely
dané územním plánem a byla aktivní.

Dosavadní volení zástupci obce (starostové, radní
a zastupitelé) nebyli vlastníkovi Strojmetalu
silným
partnerem, který by dokázal vytvořit takové podmínky,
které by umožnily rozvoj Strojmetalu v rámci stávajícího
areálu při současném nepoškozování práv ostatních občanů
Kamenice a územního plánu. Možná proto, že byli slabí,
možná proto, že to opravdu nešlo, ale možná také proto, že
nedokázali nebo nechtěli využít aktivitu a potenciál občanů
obce, včetně potenciálu opozičních zastupitelů.

Bylo by dobré vědět, jak je možné, že černé stavby, které
nejsou malé, mohly vzniknout, navíc částečně i na obecním
pozemku, a jak takový protiprávní stav mohly dopustit
stavební úřad a vedení obce.
Hlavní však je otázka, co teď s tím? Jak postupovat dál?
Jednou z možností je požadovat v souladu se stavebním
zákonem odstranění černých staveb a nedovolit změnou
územního plánu výstavbu dalších objektů pro rozvoj
Strojmetalu. Černá stavba je prostě černou stavbou. Nový
vlastník si určitě dělal důkladnou analýzu před koupí podílu
na firmě a riziko odstranění staveb by měl mít zohledněno
v kupní ceně.

Výsledkem dlouhých let a řady faktorů je současná výchozí
situace:
• několik černých staveb v areálu Strojmetalu a zámku
Kamenice postavených v rozporu s územním plánem;
• záměr Strojmetalu rozvíjet své činnosti mimo průmyslový
areál Strojmetalu a stavět další výrobní halu;
• hluk z areálu Strojmetalu, který obtěžuje řadu občanů;
• nový vlastník a vedení Strojmetalu, kteří podle
dosavadních zkušeností mají zájem o komunikaci s obcí
(míněno i s jejími občany) a na hledání konsenzu ohledně
dalšího rozvoje.
Myslím, že do popisu současné situace rovněž patří podívat
se na to, kdo přispívá do pokladny obce. V následujícím
grafu je uvedena předpokládaná skutečnost za rok 2020
a rozpočtované daňové příjmy pro rok 2021 (podle
dokumentů obce na úřední desce).

Druhou, krajní, možností je schválit změnu územního plánu
č. 6 bez dalších podmínek, legalizovat tak černé stavby
a vystavit tak Strojmetalu bianco šek pro další konání, které
může být pro občany nevýhodné (teď to sice vypadá, že se
Strojmetal snaží občanům v oblasti hluku vyjít vstříc, ale
bude tomu tak i po schválení změny ÚP?) Navíc, legalizace
černých staveb představuje značný morální hazard. Pokud
legalizujeme černé stavby jednou, mohou vznikat i další
s tím, že to obec stejně dodatečně legalizuje.

Z grafu je zřejmé, že téměř polovina celkových daňových
příjmů (70 mil. Kč v r. 2020 a 67 mil. Kč v r. 2021) pochází
z DPH (tj. část těch peněz, které občané utratí za své nákupy
zboží a služeb), více než pětina pochází z daně fyzických osob
ze závislé činnosti (tj. daně občanů Kamenice zaměstnaných
v drtivé většině v Praze). Výběr daně z nemovitostí, kterou
platí zejména tisíce občanů Kamenice a další stovky či tisíce
dalších fyzických osob vlastnících v Kamenici např. chaty

Doporučuji třetí možnost, která spočívá v následujícím:
• Vedení obce zamítne dnešní podobu změny č. 6 a stanoví
si termín cca 6 měsíců na prověření situace a případné
zpracování nového návrhu změny ÚP.
• Vedení obce v tomto čase zasedne s vedením Strojmetalu
k jednacímu stolu, aby jednalo o podmínkách, za kterých
umožní Strojmetalu jeho další rozvoj a které ošetří
oprávněné zájmy občanů mj. v následujících oblastech,
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přičemž podmínky budou měřitelné, kontrolovatelné,
závazné a vymahatelné:
-- zatížení hlukem, konkrétní kroky ke snížení současného
zatížení;
-- zatížení dopravou;
-- zatížení znečištěním;
-- vyřešení černých staveb;
-- krajinný ráz.
• Vedení obce pro potřeby jednání vytvoří výbor
zastupitelstva, jehož součástí bude placený kvalitní
právník se zaměřením na územní plánování a ekonom,
případně další potřebné profese.
• Vedení obce do jednání zapojí opozici a o průběhu jednání
ji bude plnohodnotně informovat a nebude ji alespoň v tak
důležité záležitosti ignorovat.
• Vedení obce bude o postupu jednání pravidelně
a transparentně informovat veřejnost.
Doba je těžká, ale myslím, že tohle by se mohlo dát zvládnout.
Co říkáte?
Roman Dziadkiewicz

Současný vývoj v Kamenici

V tuto chvíli se u nás v Kamenici děje hodně věcí, které
můžou ovlivnit život náš, ale i život dalších generací.
Mají totiž souvislost s územním plánem.
Již nějakou dobu se zájmová skupina kolem Strojmetalu
snaží schválit změnu územního plánu č. 6. Co tato změna
pro nás znamená, kam nás vede? Pojďme se nejdříve
podívat, odkud jdeme. Za bývalého spolumajitele
Strojmetalu došlo v době nedávné k několika porušením
zákona v podobě černých staveb. Bývalému majiteli se
podařilo přesvědčit většinu obyvatel, že jeho kroky jsou
v souladu s jejich zájmy, v podstatě, že to, co činí, činí
pro ně. V tuto chvíli již bývalý majitel ve Strojmetalu
nefiguruje. Argumenty odpůrců ve smyslu, že mu
nemůžeme vše schválit, protože tu nemusí zůstat, ale
firmu může třeba prodat, se ukázaly jako pravdivé.
Mnoho skalních příznivců a obdivovatelů Strojmetalu
a bývalého majitele dostalo výpověď. Rozdělil se s nimi
bývalý spolumajitel o peníze, které za prodej podílu ve
firmě získal, a které mu pomohli jeho podporovatelé
vydělat? Sliby a ubezpečení, se kterými jsme se setkali
a které se později ukázaly jako nepravdivé, byly např.:
Hala, kterou stavím, je pouze pro skladování. Parkoviště,
které stavím, je pro občany, aby mohli parkovat při
fotbalovém zápase nebo když jdou do kostela.
Jaká je situace dnes? Na parkovišti je hlídač a nikdo tam
parkovat nesmí. Již není možné zajít do letního kina na
hřišti, protože kvůli osvětlení parkoviště „pro občany“
by na plátně nebylo nic vidět. V hale „na skladování“ se
vyrábí. Na obecní cestě je zákaz vjezdu, je z ní soukromá
příjezdová silnice pro Strojmetal. Starý majitel, kvůli
kterému většina lidí růst Strojmetalu podpořila, je pryč.
Kde jsou všechny výhody, které nám sliboval? Co na to
lidé, kteří Strojmetal tolik podporovali a nyní jsou bez
práce? Dostáváme se k zamyšlení, co dál. Budeme dále
šlapat stejnou cestu? Budeme dále Strojmetal podporovat
pro jeho slibované přínosy? Pojďme se nad tím každý
z nás zamyslet.
13

Další otázkou je změna územního plánu č. 5, která hrozí
např. celoplošným zahuštěním výstavby a schvalováním
vícepatrových budov také celoplošně. Tato změna se dotýká
celé Kamenice.V Těptíně možná nazrává další problém. Firma
Apcor s.r.o. zde zakoupila rozsáhlé pozemky. V současné době
zde probíhá intenzivní kácení stromů. Jaký má firma Apcor
s.r.o. resp. její majitelé se zakoupenými pozemky záměr? Jak
se tato aktivita projeví v území? Kdo vlastně jsou majitelé
firmy Apcor s.r.o.? Toto jsou otázky, které si v Těptíně
klademe. Zná někdo odpověď? Pojďme se poučit ze zkušeností
se Strojmetalem a neopakujme stejné chyby, kdy jsme uvěřili
planým slibům, které se nakonec otočily proti nám.
Ing. Karel Bambásek

Srdcem, či rozumem?

Komunikoval jsem v poslední době s několika zastupiteli –
zastánci schválení změny č. 6 Územního plánu obce
Kamenice ve prospěch Strojmetalu, či jsem četl jejich veřejná
vyjádření. Mají důvěru ve stávající vedení továrny, jsou
upřímně přesvědčeni, že se Strojmetalem nelze donekonečna
válčit a že vstřícný krok obce vytvoří po dlouhém období
sporů podmínky pro urovnání vzájemných vztahů. Vedení
továrny oplatí obci stejnou mincí a provede v maximální
míře opatření, která omezí negativní vliv Strojmetalu na
život v Kamenici. Obec navíc získá silného partnera pro
další užitečné projekty.
Od srdce je mi sympatický tento velkorysý a důvěřivý přístup,
rozum se však bouří. Vrcholoví manažeři Strojmetalu nejsou
odpovědní obci, ale majitelům firmy. A ti od nich očekávají
maximální zisk. Proto je zaměstnali. Na tom ostatně není nic
špatného. Dále jsou odpovědní zaměstnancům, kteří od nich
oprávněně očekávají solidní pracovní perspektivu. Obstát
v konkurenci není snadné. Je třeba umět jednat strategicky
a důsledně, rozhoduje výsledek. Nejen s dodavateli
a odběrateli, ale také s obcí, je-li třeba.

Lahůdky U Vlkové
Nezapomenutelný koncert chutí
Vlastní uzeniny vyrobené s vášní
Po–Pá 08:00–18:00
So–Ne 10:00–18:00
Benešovská 174, Ládví
tel.: 773 781 010

Mám strach, že výsledek takového jednání v případě schválení
změny č. 6 územního plánu bude špatný. Ty nejdůležitější
zájmy obce a továrny jsou totiž v příkrém rozporu. Továrna
potřebuje prostor pro neomezený provoz a další rozvoj
a ten jí poloha nedaleko centra obce neposkytuje. Z druhé
strany, Kamenice má před sebou, pevně věřím, perspektivu
atraktivní rezidenční obce. Ta je ale neslučitelná s obtížným
hlukem a nadbytečnou dopravní zátěží. Dokáži si snadno
představit, že na dnešní případné schválení změny územního
plánu č. 6 nebude jednou pohlíženo jako na pozitivní milník,
ale jako na omyl, byť konaný v dobré víře. Dobrá víra je
příliš málo, když jde o zdraví a životní prostředí občanů
Kamenice. Navíc je třeba počítat s tím, že i případná dobrá
vůle dnešních manažerů Strojmetalu nijak nezavazuje ke
stejnému postoji manažery budoucí.
Myslím, že obec musí nadále sebevědomě hájit zájem většiny
svých občanů. Rozšiřování továrny doprovázené možným
nárůstem hluku a dopravní zátěže, kterým se v budoucnu
obec nebude moci reálně bránit, takovým zájmem není. Na
takovém postoji není nic neuctivého vůči Strojmetalu či
jeho manažerům. Věřím, že mu porozumí, byť není v jejich
zájmu.
Tomáš Smělý

Uhlíková stopa Strojmetalu

Na západ od našich hranic má plnění závazků Pařížské dohody
(jejím cílem je zabránit nárůstu globální teploty nad trvale
udržitelnou mez, max. o 2 ºC) nejvyšší prioritu. Proto se
i Strojmetal, jako dodavatel především německých prémiových
automobilek, připojil k procesu postupného snižování uhlíkové
stopy, tedy postupného snižování emisí oxidu uhličitého.
Pozitivní je i závazek Strojmetalu používat druhotné suroviny
a přiblížit se tak k cirkulární ekonomice (v cirkulární ekonomice
zdroje kolují, potřeba těžby nových surovin je minimalizována).
V souvislosti s uhlíkovou stopou prezentoval Strojmetal
v minulém čísle Kamenicka (ústy pana ředitele Záhorce)
podpůrnou argumentaci pro výstavbu nové haly obrobny
a montáže Strojmetalu. Byla založená právě na uhlíkové stopě.
Zjednodušeně se dá říci, že šlo o to, o kolik více CO2 by se
vyprodukovalo, kdyby nebyla umožněna výstavba nové obrobny
v Kamenici, a o kolik by se navýšila kamionová doprava.
V podstatě činil Kamenici morálně zodpovědnou za navýšenou
produkci CO2, pokud by Strojmetalu nebylo umožněno
vybudovat novou halu.
Pojďme se společně zamyslet, jestli se jedná o jediné, nejlepší
řešení optimalizace uhlíkové stopy Strojmetalu. A také zda je to
jediný úhel pohledu, ze kterého by vedení Nové Éry Strojmetalu
mělo na situaci v Kamenici nahlížet.
Konstrukce pana ředitele kalkuluje s hypotetickou přepravou
nedokončených výrobků. Tvrzení, že by rozpracované
výrobky byly odváženy ze Strojmetalu do výrobního závodu
v Bruntálu, může obstát. Avšak to, že budou obrobené
nedokončené výrobky transportovány zpět do Kamenice na
montáž a následně expedici, je vysoce nepravděpodobné.
I sám pan ředitel Záhorec v listopadových Ringhofferkách
uvádí: „Bruntál je rozvojovou lokalitou, a to nejen v oblasti
výroby polotovarů pro kování, ale i pro kovárnu, obrobnu
a montáž.“
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Jak pan ředitel uvádí, v Bruntálu by se provádělo obrábění.
Logické a finančně jednoznačně výhodnější je, že by se
v Bruntálu provedla i montáž. Obě výroby by probíhaly, jak je
zvykem, v jedné hale. Nebyl by důvod převážet obrobky zpět
do Kamenice. Dokončené výrobky by putovaly k odběratelům
přímo z Bruntálu. Prezentované hodnoty navýšených emisí
CO2 se tedy jeví jako výrazně nadsazené. V případě, že by se
nová hala obrobny nepostavila, by uhlíková stopa byla oproti
panem ředitelem deklarovaným hodnotám nižší min. o 50 %.
Doprava by nebyla navýšena vůbec, z hlediska dopravy totiž
není rozdíl, jestli z Kamenice odjíždějí polotovary, nebo
výrobky.
Může to vypadat, že pokud by se hala nepostavila, uhlíková
stopa by se mohla zvýšit. Uhlíkovou stopu však naopak
lze výrazně redukovat! A to je v zájmu jak obyvatel, tak
firmy. Optimalizace uhlíkové stopy Strojmetalu by mohla
být založena na přemístění části výroby do Bruntálu. Část
polotovarů, pro jejichž dokončení nemá Strojmetal v Kamenici
dostatečné výrobní kapacity, by se mohla vyrábět přímo
u zdroje materiálu (ve výrobním závodě v Bruntálu). Nebylo
by tedy potřeba část materiálu pro výrobu převážet z Bruntálu
do Kamenice. Vycházíme-li z kvantifikací dle pana ředitele
Záhorce, znamenalo by to roční úsporu 140 tun CO2 (úspora
33 tisíc litrů nafty) a snížení kamionové dopravy v Kamenici
o 225 kamionů ročně. Nezanedbatelná by v dlouhodobém
horizontu byla i finanční úspora.
Navrhované řešení optimalizace uhlíkové stopy Strojmetalu
by na Kamenici nemělo žádný negativní dopad. Zůstal by
zachován dostatečný počet pracovních míst pro obyvatele,
přestěhování části výroby by nijak neovlivnilo ani příjem obce
ze státního rozpočtu.
Pozitivní dopady by pro Kamenici byly z kategorie splněných
přání obyvatel. Snížil by se hluk v obci (snížením počtu
výkovků by odpadla část nejhlučnější výroby). Snížila by se
dopravní zátěž. Odpadla by část dopravy materiálu do Kamenice
a nedokončených výrobků do Bruntálu, tedy by klesl počet
kamionů. Také by se snížilo zatížení osobní dopravou při výměně
směn (což obtěžuje především v nočních hodinách). Zámecký
park by se opět mohl stát zámeckým parkem, alej by znovu mohla
propojit zámek s hrobkou. Strojmetal by se mohl stát vítaným
partnerem obce, a to je v zájmu nás všech, jak obyvatel, tak firmy.
Revitalizace a zpřístupnění zámeckého areálu by se mohly stát
prvním společným projektem.
Petr Nový

Nejde o nic menšího než o naše zdraví

V posledních letech došlo ve Strojmetalu k dramatickým změnám.
Bývalý majitel továrnu prodal úspěšně se rozvíjející akciové
společnosti MTX Group, která ji vlastní jako jednu ze svých 17
firem. Strojmetal řídí evidentně velmi schopní manažeři jmenovaní
holdingem, kteří chytrou obchodní strategií dosahují obrovského
nárůstu objemu výroby.
Ve výroční zprávě Strojmetalu z roku 2018 se dočteme: „Po
růstu objemu produkce a tržeb v předchozích letech plánujeme
v nadcházejícím roce stabilizovat výrobní procesy tak, abychom
byli připraveni na další nárůst objemu výroby a tržeb v dalších
letech.“ V podstatě totožná informace je uvedena také ve zprávě
z následujícího roku a týká se roku 2020. Portál iDnes.cz 19. března

2021 informuje, že Strojmetal získal v roce 2020 zakázky v hodnotě
4 miliardy korun. Současná výrobní kapacita bude v příštích letech
s vysokou pravděpodobností schopna vyprodukovat tržby vysoko
nad úrovní 3 miliard Kč (tržby za prodané výrobky za 1 rok).

Strojmetal plánuje provést protihluková opatření na
některých z hlučných zařízení. Je vůbec v možnostech
technických opatření snížit hluk dostatečně? Výroba bude
v té době generovat trojnásobné až čtyřnásobné tržby než
produkovala v době, kdy hluk ještě příliš neobtěžoval…

Dá se sledovat, jak hluk v Kamenici roste společně s tržbami
Strojmetalu, přičemž – dle rozhovorů s celou řadou mých
spoluobčanů – na obtěžující hladinu nastoupal v létě roku 2014.
Od té doby se hluk – se všemi jeho negativními dopady na lidské
zdraví – ještě dále výrazně zvýšil.

Mají protihluková opatření potenciál vrátit do Kamenice
klid, který byl její základní výhodou?
Velká část obyvatel Kamenice má čerstvou zkušenost, která
může napovědět. Část protihlukových opatření Strojmetal
již na podzim minulého roku realizoval a na chvíli měla
pozitivní dopad. Ne na dlouho. Na přelomu roku byla
vykácena část smrkového lesa u průmyslového areálu
a účinek protihlukových opatření je pryč… Je potřeba
počítat s tím, že ubývají a i nadále budou ubývat přirozené
bariéry.

S nárůstem výroby a hluku také narůstá počet obyvatel, kterých
se rizikové působení hluku dotýká. K mému velkému překvapení
jsem zjistila, že v průběhu let, kdy má Kamenice problém s hlukem,
nezadala obec ani jedno jediné regulérní měření hluku. Povinná
měření zadává a platí Strojmetal. Zatím jediné nezávislé měření
hluku provedla v období mezi 7. červnem a 26. zářím 2019 firma
Ing. Vrána-měření s.r.o. (ani na tomto měření se obec finančně
ani jinak nepodílela). Toto měření dokládá opakované překročení
hlukových limitů s maximální naměřenou hodnotou 48 dB, což
je výrazně nad zákonným limitem. Zároveň je prokázáno, že při
trvalém působení hluku nad 30 dB hrozí nebezpečí pro nervový
systém a psychiku. Vliv hluku na zdraví je nenápadný, ale o to
horší může mít dlouhodobé důsledky v podobě civilizačních
chorob (nespavost, pocity únavy, deprese, agresivita, snížení
imunitních schopností organismu, problémy se srdcem). Ohroženy
jsou zejména děti a senioři.

Nejsou to Lesy České republiky, kdo hlučí – zdroj hluku
je stále stejný: hlučí Strojmetal. Situace je už nyní vůbec
nejhorší, jaká kdy byla. Ještě nikdy nebyla ve srovnatelném
ročním období hluková zátěž tak vysoká jako letos! Co
nás čeká v létě, pokud odezní covidový útlum a výroba
se rozjede naplno, navíc posílená koncem loňského roku
zkolaudovanou novou kovací linkou (výkonnější než
jakákoliv stávající)?
A to jsme teprve na začátku smělých plánů nové éry
Strojmetalu…
Ing. Vendula Pospíšilová

Strojmetal nám snižuje kvalitu života a vystavuje nás rizikům
z dlouhodobého nepřetržitého působení hluku. Nejde o nic
menšího než o naše zdraví.

Tržby Strojmetalu
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Pokud bydlíte v částech Kamenice, které jsou hlukem zasaženy: vzpomenete si, kdy začal hluk obtěžovat Vás?
Zdroj dat: obchodní rejstřík
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O tevřená v ý z va novému ve dení Strojmet alu
„Lidé se bojí, že všechno ztratí, proto mlčí.
Nakonec opravdu všechno ztratí, protože mlčí!“
V Kamenici lidé nechtějí mlčet, proto u nás tento citát neznámého autora neplatí!
Se záměry Strojmetalu byla kamenická veřejnost naposledy obeznámena na veřejném projednání změny č. 6 ÚP obce Kamenice
v květnu 2019. V říjnu 2019 bylo projednávání této změny kvůli obavám a nesouhlasným stanoviskům veřejnosti přerušeno. Nyní
se na program plánovaného, ale poté zrušeného zasedání zastupitelstva dostalo „Schválení změny č. 6 ÚPO Kamenice“.
Veřejnost však zajímá, co se od roku 2019 změnilo kromě vlastnické struktury a vedení Strojmetalu. Jiné aktuální informace
veřejnosti sděleny nebyly. V obsahu tohoto čísla Kamenicka se odráží deficit informací, pochyby a pokračující obavy ze záměrů
Strojmetalu. Obavy vyvolává především hluk, který nezmizel, ač podle slibů zmizet měl. Vadí i nadále, především v noci.
Nezodpovězené otázky vedou ke spekulacím, jitří emoce.
Vyzýváme proto vedení Strojmetalu k uspořádání setkání s veřejností, na kterém by byl prostor pro první veřejnou prezentaci
záměrů nového vedení Strojmetalu, následnou diskusi a výměnu názorů. Zasedání zastupitelstva není vhodným místem, už
vzhledem k jednacímu řádu, který pro toto nedává prostor.
Pane řediteli, pokud chcete mít dobré vztahy s obcí, bylo by dobré usilovat o dobré vztahy s obyvateli Kamenice. Obec totiž není
vedení obce, obec tvoří její obyvatelé. Obyvatelé Kamenice se cítí ohroženi záměry Strojmetalu úplně stejně jako před dvěma
lety. I nadále se obávají hluku, a proto se i teď bojí výstavby další haly. Nesouhlasí ani s legalizací „černých“ staveb. Mají právo
se vyjádřit. Mají právo klást otázky. Ptát se na správné adrese – ptát se nového vedení Strojmetalu. Právě to je důvod, proč se
obracíme přímo na Vás.
Jako spolek prosazujeme dialog, otevřenost a spolupráci. Tato výzva budiž chápána v tomto duchu.

Členové spolku Kamenicko

Děkujeme všem, kteří podpořili vznik tohoto čísla. Pokud se Vám náš časopis líbí, můžete nám přispět na vydání dalších čísel. Číslo účtu pro případné dary
2801133793/2010. Na žádost obratem vystavíme darovací smlouvu.
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