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Úvodník
Vážení čtenáři,
červen se už brzy začne červenat třešněmi a včely budou neúnavně bzučet v korunách voňavých lip. Časně zrána nás budí ptačí
zpěv i kohoutí kokrhání a v nocích se z kamenických rybníků rozléhají žabí koncerty. Že vás to věčné kvákání ruší? Ale jděte! To
se jen skokani a ropuchy radují, že život pokračuje. Jsou na světě mnohem horší zvuky…
My ve spolku máme radost, že jsme společně s vámi zvládli přírodovědnou vycházku i výrobu ptačích budek. Byli jste báječní.
Doufáme, že máte ze společně stráveného času i tvoření stejně dobrý pocit jako my.
Už potřetí vás zveme na Noc kostelů, kterou pořádáme s finanční podporou obce. Kromě varhanního koncertu a komentovaných
prohlídek přibude „dílnička“ pro nejmenší návštěvníky. Partner letošního ročníku, společnost Preciosa, věnovala skleněné korálky,
ze kterých si děti budou moci vyrobit jednoduché ozdůbky.
Tvoření je i jedním z témat tohoto čísla. Keramika a mozaikování ve Velkých Popovicích s Martinou Regnerovou dovolují
zapomenout na realitu všedních dnů. V této době to potřebujeme víc než jindy. Nahlédněte do světa, kde bohatá fantazie a zajímavý
materiál dávají vzniknout originálním dekoracím, nebo vdechují nový život okoukaným věcem.
Některé okoukané věci dostanou ještě šanci, jiné by měly uvolnit místo novým. Je to tak i v politice, a to na všech úrovních, tedy
i na té komunální. Naději na změnu a novou energii přinášejí každé volby. Někde je dobré zůstat ještě při starém. Jinde nazrál čas
na změnu. Jen na voličích pak záleží, co si vyberou. K zodpovědné volbě jsou však potřeba informace. Čtěte tedy, přemýšlejte,
zvažujte. Do září je ještě čas.
Tak krásné letní dny a hodně radosti z každého projevu života! A samozřejmě příjemné čtení!
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Za spolek Kamenicko
Michaela Valentová

Čištění prášením

Střípk y

Téměř každá obec předem ohlásí, aby si obyvatelé přeparkovali
v den strojního čištění komunikací svá vozidla a umožnili tak
řádné vyčištění. Toto u nás v Kamenici není potřeba, většina
našich obyvatel parkuje na svém pozemku nebo v garáži.
Takže nic zajímavého? Ale ano! Čištění komunikací
v Kamenici se provádí „prášícím“ strojem. Že nevíte, co to je?
Já jsem to taky nevěděla, ale v pondělí 10. května za krásného
ranního sluníčka ulicí Návršní projíždělo tam a zpět „prášící“
vozidlo. Opravdu nevídaná věc. Auto kartáčuje na sucho
komunikaci a špínu a prach ze silnice rozprašuje z jakéhosi
komínku po okolí. Okamžitě jsem popadla fotoaparát a tento
unikát zvěčnila. Ráda bych měla fotodokumentaci i zblízka,
ale bohužel, mám alergii na prach a vyjít ven ve chvíli, kdy
auto míjelo náš dům, nebylo možné.
Myslí ten, kdo provádí takový „úklid“, třeba na astmatiky?
Nebo na ty, kteří využili slunečnou neděli k mytí oken?
Očekávala bych, že vedení obce předem upozorní obyvatele,
že čištění komunikací bude probíhat v pylovém období
originálně, bez vody a „prášícím“ vozem, aby tedy nemyli
okna, zavřeli je a nejlépe ani nevycházeli z domu. Taková
informace nepřišla.

Lidi, proč kradete kytky z truhlíků?

Jako každý rok i letos si někdo počkal, až macešky v truhlíku
povyrostou, a několik si jich vzal. Asi domů. Sazenička
macešky stojí od 15 do 23 korun. Hmotná škoda nevznikla
vlastně žádná. Spíš se nabízí otázka, jestli je u nás taková
chudoba, že má tohle někdo zapotřebí…

Chce to jen mít chodníky po obou
stranách

Ten, kdo umístil tuto dopravní značku, to asi myslel dobře,
ale právě u nás, kde chodníky zcela chybí i podél hlavních
tahů, to vyznělo jako dobrý vtip. Nebo jako špatný vtip? To už
záleží na každém, podle individuálního nastavení. Možná by
se hodila alternativní značka Přejdi do druhého příkopu.
Redakce

Ale proč čištění komunikací nasucho? Asi proto, že musíme
vodou šetřit. Aby ne! Téměř deset let jsme totiž obec
upozorňovali na to, že kolem našeho pozemku protéká voda
neznámého původu. I v době sucha dost vydatný „pramen“.
Nikoho s výjimkou policie, která tehdy přišla na místní
šetření, voda nezajímala. Vždyť jsme v Kamenici a voda je
všude! Ano, je, ale tahle byla jiná, čistá, a bylo jí v průběhu
času stále více.
Počátkem letošního roku jsme najednou viděli, že se
kousek od nás opravuje havárie na veřejném vodovodu.
Konečně! Po deseti letech voda, která tvořila celé roky
v dolních partiích naší zahrady jezírko, zmizela. Takže
opravdu kolem nás tak dlouho tekla voda z vodovodního
řadu? Pokud ano, kdo to zaplatí? Bude ztráta rozpočtena
mezi obyvatele Kamenice, anebo vedení obce začalo
u sebe a bude šetřit, kde se dá, tedy i na strojovém čištění
komunikací? Hodně štěstí Kamenici!
Šárka Šotolová
3

Noc kostelů 2022 v Kamenici
Spolek Kamenicko s podporou obce Kamenice a se souhlasem Římskokatolické
farnosti Říčany zve všechny zájemce na letošní Noc kostelů do kostela sv. Františka
Serafinského (z Assisi).
Kamenický kostel je jedním z více než 1400 kostelů a modliteben na území ČR,
které se v pátek 10. června 2022 ve večerních hodinách otevřou, aby přivítaly
nejen věřící, ale také milovníky historie, architektury a kultury.
Program večera:
19:00 Zahájení
19:30 Varhanní koncert
20:00 Tvořivá dílna pro děti - Korálkování
20:15 Komentovaná prohlídka - Interiér kostela
21:30 Komentovaná prohlídka – Okolí kostela a osobnost Jiřího Stibrala
Těšíme se na příjemný večer se zájemci o kulturní dějiny Kamenice!
(Změna programu vyhrazena.)

Členové spolku Kamenicko

Moz aika, keramika a v ůně káv y
pod je dnou s třechou
Možná také chodíte do kavárny U Andělky ve Velkých
Popovicích. My ji máme jako cíl víkendových procházek –
odměna v podobě voňavé kávy a sladkého dortíčku je
silnou motivací. A známá rovnice pro udržení hmotnosti
v patřičných mezích, tedy příjem = výdej, asi také
funguje dobře díky kilometrům mezi Štiřínem a Velkými
Popovicemi. Tam přes Brtnici, zpátky přes Petříkov.
Můžeme jen doporučit. Tím však naše doporučení
nekončí.
Na zahrádce kavárny je celá stěna za jezírkem skvostně
dekorována pestrobarevnou mozaikou, dílem Martiny
Regnerové, která v malém domečku nad kavárnou už
několik let vede kurzy keramiky a mozaikování. V drobné
a křehké ženě se skrývá tolik nápadů a energie, že každého
hned napoprvé „nakazí“. Pak dokonce i ty z nás, které si
pěstují nehty, neváhají zabořit ruce do tvárné keramické
hlíny. Jestliže vyjdete z kavárny a vystoupáte po několika
schůdcích, možná budete mít štěstí a zastihnete Martinu
v dílně. Zeptáte-li se na cokoliv ohledně keramiky či
mozaiky, tvář se jí rozzáří. Jste v pasti… Příští termín
tvoření si píšete do diáře. Možná vás však nadchne pro
tvorbu pod vedením Martiny právě tento rozhovor.
Martino, co je tvou původní profesí?
To vůbec není jednoduchá otázka. Získala jsem magisterský
titul v oboru sociální práce po ukončení studia na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V oboru jsem však
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pracovala jen za pobytu ve Velké Británii – a tam už to celé
bylo „líznuté“ keramikou. Po vysoké škole jsem ještě dálkově
absolvovala učební obor umělecký keramik. Během studií jsem
se naučila anglicky tak, že jsem posléze vyučovala angličtinu
v jazykových školách i soukromě. Tomu se v omezené míře
věnuji doposud. Takže, asi jsem neměla jednu původní profesi,
ale hned několik – a to mi zůstalo.
Jak ses dostala k tomuto druhu tvoření? Kolik let se mu
věnuješ? Kde ses to naučila?
Nějak se mi to celé postupně přihodilo… Skutečnost, že mi
už dlouho dělá radost cítit v rukou tvárný materiál, s tím
pravděpodobně souvisí.
Keramickou hlínu jsem do rukou poprvé vzala někdy
ve svých „nácti“. Od té doby uteklo moře času. Odvahu
vykročit vlastní cestou výtvarnice a lektorky kurzů
keramiky a posléze i mozaiky jsem si dodala po návratu
z Anglie v roce 2008. Tam jsem se poprvé setkala s tvorbou
umělců – samouků. Zároveň jsem díky šťastným okolnostem
snad poprvé sebevědomě a svobodně nechala volný průchod
vlastní tvořivosti.
Od té doby si tuto cestu postupně nabývaných zkušeností
vyšlapávám, naplno užívám, s pocitem vděku i pokory prožívám.
Potkávám na ní pro mne vzácné, inspirativní a nádherné lidi,
kolegy, Neustále se učím. A cítím, že to tak bude, dokud tuto
cestu neopustím. To mě opravdu baví a naplňuje.

Ráda se dívám alespoň prostřednictvím internetu pod
ruce současných zahraničních umělců. I tady v Čechách se
v mozaice děje mnoho zajímavého a člověk zde může potkat
opravdu nadané a zapálené tvůrce. Ke mně však inspirace
a nové podněty pro mou tvorbu přicházejí hlavně ze zámoří.
Jako by tam měla mozaika, coby umění i řemeslo, více
prostoru, svobody k experimentování s materiály i technologií,
a pro mne tím pádem exotičtější, více vzrušující a odvážnější
příchuť.
Skotsko, Anglie, Amerika, Itálie… tam i do dalších zemí
„cestuji“ za inspirací, novými poznatky a „know-how“.
Nabídka workshopů, videí, sdílených praktických zkušeností
i ukázek nejrůznějších typů mozaik je bezedná. Vybírám ale
velmi pečlivě, tak nějak „po čuchu“. Následně investuji čas,
svou energii i peníze, nabyté informace a vědomosti si pak
postupně ověřuji a zdokonaluji v praxi. Je to běh na dlouhou
trať, ale to k mozaice patří – být vytrvalý, trpělivý, umět si
počkat a nespěchat.
Jaký vítr tě přivál do Velkých Popovic – a právě do
Andělky?
Do Velkých Popovic mě poprvé opravdu zlákala Andělka vůní
kávy a pověstí příjemného a útulného místa. V té době jsem
dočasně přebývala u sestry nedaleko Popovic. Jednou jsme se
společně vydaly okouknout kavárnu. A jak jsme tak seděly
a popíjely kávu, upoutal mě výhled z okna na tenkrát ještě
prázdnou betonovou zeď v zadní části venkovní zahrádky. „To
by chtělo mozaiku,“ proběhlo mi hlavou. A přesto, že se běžně
opravdu jen tak někomu nenabízím, tenkrát jsem to zkusila.
To „pnutí“ bylo zkrátka neodbytné… Nechala jsem tenkrát
v kavárně své telefonní číslo. Pak jsem celou věc nechala
plavat s tím, že se mi stejně neozvou. Jenže, ozvali se. Za pár
dní mě kontaktovala tehdejší majitelka Petra Andělová, a tak
se začala psát „popovická kapitola“ mé mozaikové tvorby.
Zkrátka život. Člověk je v určitou chvíli na určitém místě,
nevzdoruje svému vnitřnímu tvořivému pnutí, prostě to zkusí.
Věci se pak dají do pohybu…
Co bylo první – keramika, nebo mozaika? Při čem se ti lépe
relaxuje?
První byla keramika. Mozaika si mě našla později, ale
jak jde čas, zůstávám oběma „dámám“ rukodělné tvorby
věrná. Zkouším, jak je nejlépe propojit, a díky vlastnoručně
vyrobené keramice se snažím dát svým autorským mozaikám

punc odlišnosti, originality a vnést do nich více hravosti. Čím
dál víc se věnuji tvorbě mozaik, ale keramikou v nich utvářím
svůj rukopis.
A relax? Ten si užiju při jakékoliv tvorbě. Člověk „vypne“
a jen se „veze“ na vlnách tvoření. Mám ráda to zvnitřnění,
ten klid, který se ve mně rozhostí. Většinou při práci ani nic
neposlouchám, i když sem tam nějaké mluvené slovo ano –
hlavně v zimě. Ale ticho a na jaře a v létě zpěv ptáků, který do
dílny doléhá ze zahrady, to je pro mě ta nejlíbeznější zvuková
kulisa.
Co tě baví víc – práce s dětmi, nebo s dospělými? Chodí
k tobě na kurzy jen ženy?
Práce s dětmi i práce s dospělými má svá specifika. S dětmi
jsem v kontaktu častěji. Vedu ve dvou základních školách
kroužek keramiky a k tomu se s určitou pravidelností potkáváme
i s dětmi ve Velkých Popovicích. Děti jsou ve své tvorbě
nádherně spontánní, bezprostřední, autentické a odvážné,
hlavně ty nejmenší. Na keramiku ke mně chodí děti přibližně
od čtyř let. Srší nápady, co z hlíny vymodelovat. Když výrobky
glazujeme, pouštějí se s nadšením do různých barevných
kombinací a z výrobků mají upřímnou radost. V tomto dětském
světě je mi dobře a moc si vážím toho, že do něj mohu tímto
způsobem nakukovat… sama děti nemám.
S dospělými a staršími dětmi je to zase jiná písnička. A také
krásně zní! Obzvláště tehdy, když na lekci dorazí unavená
bytost a po jejím skončení odchází tentýž člověk s úsměvem,
napřímený, odpočatý, šťastný. Anebo tehdy, když přijde někdo –
a ano, jsou to většinou ženy, ale sem tam nějaký ten muž se také
objeví, kdo o sobě říká, že tvořit neumí, že není vůbec šikovný
a že to, co udělá, určitě za nic stát nebude. Ujišťuji ho: „Žádný
strach, prostě to zkusíme a bude.“ A ono je!
Jsem stále víc přesvědčena, že každý v sobě nese tvořivé „já“,
které se u někoho více, u jiného méně hlásí o slovo. A když
je zaslechneme, nasloucháme a necháme se vést, pak nejen
v keramice nebo v mozaice, ale v každé tvůrčí činnosti něco
krásného vznikne – třeba „jen“ pro nás, pro naše potěšení. Ale
o to přece jde! O radost z procesu tvoření. O to, co při něm
zažíváme, jak se cítíme. A jestli se výsledek líbí ostatním? To
je možná takový „bonus“ navíc. Kromě toho keramika stejně
jako mozaika je především řemeslo. Platí, že praxe dělá mistra.

5

Když máš na výběr mezi „volnou rukou“ a konkrétním
zadáním, po čem sáhneš raději?
To záleží… Velmi ráda pracuji pro své zákazníky. Mám ráda
kontakt s lidmi a celý ten proces zakázky – obhlédnout, nacítit
místo i toho, kdo zakázku zadává, společně vyladit motiv
a způsob, jakým bude mozaika zpracována, sehnat materiál,
pustit se do příprav a samotné práce na mozaice, následně
nainstalovat a dokončit. Vždy je to pro mne výzva – ať jde
o mozaiku, která zabírá plochu několika metrů čtverečních,
nebo stolek, jenž se má stát originálním doplňkem interiéru.
A pak mám období, kdy načerpám inspiraci z okolní přírody,
od kolegů mozaikářů ze zámoří, nebo si potřebuji odfrknout
od tvorby na zadané téma. To se pak s chutí pouštím do
realizace vlastních projektů. V poslední době je pro mě
takovým „šťastným únikem“ do mého mozaikového světa
práce s přírodními materiály – s břidlicí, oblázky, se sklem
a porcelánem. Tady relaxuji, tvořím, prostě JSEM.
Mozaiková stěna za jezírkem, která dotváří atmosféru
venkovní části kavárny, je první tak přívětivou mozaikou
v exteriéru, kterou jsem u nás viděla. Samozřejmě kromě
různých artefaktů z doby minulé, které byly státními
zakázkami (např. v pražském metru apod.) Máš pocit, že
toto je dnes ve veřejném prostoru už trend, nebo stále ještě
výjimka? Jak se hledají „osvícení“ investoři?
Aktivně se mozaikování věnuji více než deset let a zároveň
ráda sleduji, co se kde na tomto výtvarném políčku pro mne
zajímavého šustne. S jistotou mohu říci, že se povědomí
o mozaikách u zdejší širší veřejnosti za tu dobu změnilo. Že
jsme mozaiku znovu probudili, vdechli jí novou, moderní
energii současného života. Že je zase „in“. Je znovu hravá,
barevná, svobodná v tématech a způsobech zpracování, je
zajímavá, výrazná v prostoru, který dotváří. Opět si získává
popularitu i kredit jako výtvarný obor. Opět ji vídáme jako
součást venkovních prostranství, budov a interiérů.
Zároveň ji řada lidí pro sebe objevuje jako řemeslo, díky
kterému mohou vytvářet krásno a přitom recyklovat staré
a často již nepotřebné věci, zkoušet kombinovat různé
materiály, nacházet nové techniky, zkrátka zažívat svoje

vlastní mozaikové dobrodružství. A pokud si na mozaikový
projekt sami netroufnou, pak si ho třeba rádi nechají vyrobit
na zakázku, nebo zakoupí již hotové dílo. Ačkoliv k tomuto
kroku se rozhodují lidé opravdu „osvícení“ vědomím titěrnosti
a řemeslné i časové náročnosti mozaik. Lidé, kteří dokáží
ocenit poctivě, precizně a s citem odvedenou práci. Zkušenost
mi napovídá, abych takové lidi nehledala, ale umožnila jim,
aby objevili oni mne… Částečně se to daří.
Na tvém profilu na Facebooku je k vidění mnoho realizací –
od drobných mozaik a keramických výrobků až po objemné
a těžké objekty z betonu s mozaikovým povrchem. Čemu se
věnuješ raději?
Mám ráda různorodost. U mozaiky mne nejvíc láká technika
a materiál. Teprve potom její rozměr. Ten však společně
s povrchem, na nějž mozaiku aplikuji, určuje, jak a z čeho
ji budu vytvářet. V zásobě mám zatím tři různé mozaikové
techniky a mikromozaiku.
Díky své zálibě v přírodních materiálech – oblázcích,
kamenech, polodrahokamech – přirozeně tíhnu k mozaikám,
v nichž mohu tyto materiály využít a kombinovat například
s jemnějším sklem a porcelánem. Mou současnou absolutní
„srdcovkou“ jsou mozaiky z břidlice a oblázkové mozaiky.
Nicméně ani keramická „klasika“ mě nenechává chladnou
a naopak mě ponouká, abych si více lámala hlavu nad tím,
jak ji udělat osobitější, pestřejší, aby se stala potěchou pro oko
i duši a přirozeně splynula s místem, jehož součástí se má stát.
A tak si hraji – s materiály, tvary, barvami, s nejrůznějšími
předměty, které do mozaik přidávám, s prostorem. Hravost, to
je pro mě takové „synonymum“ mozaikování. Takže se vlastně
každé mozaice věnuji ráda, protože každá mi umožňuje si hrát
a tvořit.
Na kterou práci ráda vzpomínáš? Na co jsi nejvíc hrdá, když
se ohlédneš zpět?
Možná to bude znít jako klišé, ale mozaiky tvořím ze srdce
ráda, a tak vzpomínat by se dalo na všechny. Samozřejmě,
že některé tak trochu „vystupují z řady“. Většinou se s nimi
pojí vzpomínka na nějakou výzvu, které jsem se zprvu až
zalekla, postup výroby, jenž jsem musela
přizpůsobit zadání, objem práce, který
bylo třeba v určitém termínu zvládnout,
techniku, kterou jsem pro mozaiku
použila poprvé. Stojí to mnohdy spoustu
času, energie a sil, ale ten pocit, když
„máte hotovo“, je nepopsatelný!
Nerada bych působila upjatě, ale pocit
hrdosti po dokončení práce vlastně
nevnímám. Cítím radost, příjemnou úlevu,
pokud mi práce na mozaice zabrala třeba
několik měsíců. Cítím vděčnost, že se dílo
podařilo dokončit a že já i zákazník jsme
spokojeni. Ano, těší mne, když se druhým
moje práce líbí, když právě proto se na mne
lidé obracejí se zadáním nové zakázky,
nebo si ode mne hotovou mozaiku koupí.
Vždy mám ale takový těžko popsatelný
pocit, že se mozaika pod mýma rukama
Park Granátová, Praha-Slivenec

jaksi „narodí“ a mně je dovoleno u toho procesu být… to je
samo o sobě moc fajn.
Z té pomyslné řady mozaik, které za více než deset let vznikly,
vystupují například mozaiky vytvořené pro park Granátová
v Praze-Slivenci v roce 2019. Tato má dosud největší zakázka
se výzvami jen hemžila. Projekt, jehož realizace zabrala rok
a poprvé nastolila nutnost pracovat v týmu. Abych splnila
zadání a odevzdala mozaiky, které se do parku hodí a zároveň
odolají povětrnostním podmínkám, musela jsem přizpůsobit
technologický postup, opatřit si odpovídající materiál a dokonce
se jednu techniku mozaikování naučit. Zvládli jsme to. Navíc
jsme tu po sobě zanechali malý, ale milý a kvalitní otisk.

vyráběných technikou mikromozaiky. Oblíbeným
artefaktem jsou i valouny s aplikovanou porcelánovou
mozaikou.
Keramické trhy na Kampě pořádané sdružením Sananim
jsem si oblíbila pro jejich milou, přátelskou a komorní
atmosféru. K tomu to místo! A společnost mně blízkých
lidí a přátel „od fochu“, jejichž postřehů a reakcí na mou
mozaikovou tvorbu si velmi cením. A samozřejmě lidé, kteří
si po celý víkend u stánku prohlížejí a nakupují vystavené
zboží, chválí či kriticky hodnotí, nebo jen stánek bez
povšimnutí míjejí. Občas se objeví nějaký ten „škarohlíd“,
co brblá a na mé zboží a ceny se mračí. Poskytne mi tak
příležitost učit se respektovat, že to, co nabízím, se nemusí
líbit každému, a zároveň zůstat v klidu, nad věcí, věřit
tomu, co dělám a jak to dělám, věřit svému srdci.
Je to úplně jiná zkušenost, takhle „vylézt“ z dílny mezi lidi
a být vidět společně se svou prací. Kampu si zkrátka užívám se
vším, co k ní patří! A srdečně na ni Vaše čtenáře a čtenářky zvu.
Martino, kdykoli budeš chtít naše čtenáře a čtenářky pozvat
také na některý z kurzů, rádi v Kamenicku uveřejníme
upoutávku – tak jako doposud.
Redakci Kamenicka ze srdce děkuji za milou příležitost
k povídání o mozaikách a pravidelnou propagační podporu
mých kurzů.
Děkuji za rozhovor.

Milou vzpomínku vyvolá i portrét, o kterém jsem
vůbec netušila, že ho do mozaiky dokážu věrně přenést.
Podařilo se. Zrovna tak vyladit správný barevný odstín
mozaiky na konferenční stolek, jenž měl citlivě doplnit
interiér obývacího pokoje mé zákaznice. Keramické
mozaikové dílky jsem si sama vyráběla a doslova skákala
radostí, když jsem přišla na způsob, jak kýžený odstín
získat. Anebo mozaika pro náruživého sběratele známek
inspirovaná Modrým Mauriciem na stolku „z druhé ruky“,
k němuž po renovaci mozaika jako by odjakživa patřila.
A také „Vítací mandala“ z břidlice a dalších přírodních
kamenů, která dotváří vstupní prostory rodinného domu
ve Velkých Popovicích. Samozřejmě také mozaiková zeď
u „Andělky“ – první velkoplošná mozaika. A mohla bych
pokračovat…
Ucelený přehled mých mozaikových prací lze najít na webu
www.inspirium.cz, kde je malý e-shop i základní informace
o postupu a cenách při zadání zakázky.
V časech „před covidem“ jsme tě vídali na Kampě na
keramických trzích. Vracejí se trhy, vrátíš se na Kampu
i ty? Co ti takovýto bezprostřední kontakt s náhodným
zákazníkem přináší?
Na milovanou Kampu jsem se díky příznivé situaci vrátila
již vloni. A byl to krásný návrat. Počasí jak malované,
lidé opět v ulicích a dokonce i nějaký ten zahraniční
návštěvník. I letos se na zářijové keramické trhy na
Kampě těším. Stejně tak na letní období příprav na ně.
Potřebuji doplnit nabídku mozaik z břidlice a šperků
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Michaela Valentová
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Změna č. 6 územního plánu – s t ále silné téma
Zámecký park proměněný zčásti v parkoviště, obtěžující noční
hluk, to vše rozděluje lidi v Kamenici. Jedni tvrdí, že je to
v pořádku, jiní se s takovým stavem nechtějí smířit. Divné je, že
ti, kteří jsou smířeni se stavem věcí, jsou tak nesmiřitelní vůči
těm, kteří vidí věci jinak. Každopádně by měly ve veřejném
prostoru zaznívat názory obou stran v dostatečném rozsahu.

Jaká je cena objektivní informace?

Asi to znáte, když věci nefungují. Dáváte jim energii, ale
je to marné. Nakonec většinou zjistíte, že ryba smrdí od
hlavy. Veřejná zasedání zastupitelstva v Kamenici jsou
nepopsatelná… Je třeba to zažít. V zastupitelstvu jsem
již několikátý rok, ale na tohle si zvyknout nemůžu. Je to
nechtěný chaos, nebo záměrný chaos, nebo snad dokonce
záměrná manipulace?
Podklady pro jednání zastupitelstva dostávají zastupitelé
jeden týden dopředu. Na veřejné zasedání zastupitelstva, které
proběhlo 27. 4. 2022, jsme je dostali tentokrát včas. Háček byl
ale v tom, že k projednání bylo 21 bodů! My, tzv. opoziční
zastupitelé, jak je zde zvykem říkat, se už dlouho snažíme
prosadit, aby veřejných zasedání zastupitelstva bylo více a na
jednom zasedání se projednávalo méně bodů, aby zbyl čas i na
dotazy občanů. Není k tomu dobrá vůle. Navíc to, že občané
vůbec nevědí, co se bude projednávat, protože na programu
jednání jsou nic neříkající názvy jako majetkové otázky, změna
územního plánu č. 12 apod., je v Kamenici dlouhodobý standard.

Vedení naší obce prostě s občany komunikovat
nechce
27. dubna se to opět ukázalo. Na veřejné zasedání zastupitelstva
přišlo nebývalé množství lidí. Mimo jiné se měla projednávat
vyváženost a objektivita obecního zpravodaje. Podnět
zastupitelům mailovou korespondencí již dvakrát podal spolek
Klidná Kamenice s tím, že postup šéfredaktora Zpravodaje
z Kamenice ve vztahu k tématu Strojmetal není objektivní.
Tady je nutno zdůraznit, že obecní zpravodaje se liší od
ostatních médií, což potvrzuje i novela tiskového zákona.
Ta ukládá obecním zpravodajům povinnost objektivní
a vyvážené informace. Úlohou obecního periodika je
především informovat a napomáhat občanům se orientovat
v místní problematice.
Tady si zkuste odpovědět sami, jestli tuto úlohu náš zpravodaj
opravdu plní. Občan, který se rozhodne poslat do Zpravodaje
z Kamenice text, má možnost publikovat v rubrice „Přišlo
do redakce“ příspěvek na aktuální téma do 2000 znaků. Pro
zastupitele obce u nás v Kamenici platí limit 4000 znaků.
To ale v Kamenici neplatí pro starostu a místostarostu.
Dělají to chytře. K prezentaci jejich osoby uvnitř listu slouží
několikastránkové texty, např. formou rozhovorů s nimi, nebo
formou vyprávění o tom, co dělají, ale vždy s jejich velkými
fotografiemi. Asi si je máme vštípit do paměti za peníze
z obecního rozpočtu.
A nyní ke Strojmetalu. Je to téma, které bylo důležité pro
Kamenici vždy. Bydlíme a sídlíme vedle sebe. V tomto tématu
se nyní aktivně angažuje spolek Klidná Kamenice, který chtěl
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ve zpravodaji zveřejnit obsáhlý článek jako reakci na informace
publikované ze strany Strojmetalu. Klidná Kamenice se
právem domnívá, že občané mají nárok slyšet argumenty obou
stran. Zpravodaj z Kamenice je obecní periodikum a jeho
úlohou je přece objektivně informovat občany. Odpověď
šéfredaktora byla, že není třeba se k tématu opakovaně vracet
a že si spolek Klidná Kamenice může zaplatit inzerci, nebo
napsat do rubriky „Přišlo do redakce“ (2000 znaků).
Nyní blíže k placené inzerci. Strojmetal ve zpravodaji inzeruje
již rok a za tu dobu pravděpodobně zaplatil za články ve formě
inzerce 11× strana formátu A4, tedy bez množstevních slev
44000 Kč. Ne vždy je ale tato placená inzerce označená jako
inzerce, navíc mívá formu domnělých rozhovorů ředitele
závodu neznámo s kým, takže občané vlastně nevědí, že čtou
inzerát.
Spolek Klidná Kamenice zveřejnil v době podepisování petice
za záchranu zámeckého parku inzerci v rozsahu 1× formát A4
za 4000 Kč. Konečné skóre je 44000 Kč : 4000 Kč. Pak už
následovaly jen dva krátké články.
Strojmetal je podnikatelský subjekt, logicky si může dovolit
platit v každém čísle třeba i několik stran tzv. inzerce.
Opravdu si musí občané v obecním periodiku – Zpravodaji
z Kamenice – platit inzerci, aby mohli zveřejnit a dostatečně
vysvětlit svůj názor? Je toto objektivní informování veřejnosti
a snaha pomoci se orientovat v místní problematice? Ze své
zkušenosti vím, že se nedá napsat článek, který má komplexně
popsat problematiku, v rozsahu 2000 znaků.
A co vedení obce? Starosta v září 2021 přislíbil, že bude
občany pravidelně informovat o vyjednávání se Strojmetalem
a Klidnou Kamenicí. Neučinil tak od té doby ani jednou,
ačkoliv jednání probíhají. Nic se nedovědí ani zastupitelé. Vše
se peče za zavřenými dveřmi. Všichni čteme ve zpravodaji
subjektivní názory, zda v Kamenici hluk je, nebo není. Proč
vedení obce nebo Strojmetal nezveřejní přesné výsledky měření
ve zpravodaji? Přece zpravodaj čtou všichni. Nebo už ne?
Nakonec si sám šéfredaktor stěžuje, že nemá v Kamenici
o čem psát. Podle toho zpravodaj vypadá.
A závěr jednání zastupitelstva 27. dubna ohledně objektivity
a vyváženosti zpravodaje? „Opoziční“ (oblíbený výraz pana
starosty) zastupitelé dali návrh na přesunutí bodu na začátek
jednání schůze. Byl to výraz slušnosti vůči občanům, aby
nemuseli čekat na projednání bodu, který byl v pořadí na 21.
místě. Tento návrh bohužel jednotně přehlasovali zastupitelé za
KAM 21 v čele se starostou. Prý jsou důležitější témata. Občané,
kteří přišli na veřejnou schůzi zastupitelstva, je nezajímají. Takže
téma zpravodaje zůstalo na posledním místě programu. To se
samozřejmě nedalo stihnout a neprojednané body se přesunuly
na příští veřejnou schůzi ZOK, která bude 1. 6. 2022.
Před volbami je přece dobré problémy zametat pod koberec.
Hodí se mít média, i když jen místní, stále na své straně.
A volby se blíží.
Ing. Jana Kohlová

Kousnout do kyselého jablka
Výrobní kapacity Strojmetalu nebyly v posledních letech
často využívány naplno a to se přechodně projevovalo nižší
hlukovou zátěží. Tu a tam jsme si mohli připomenout, jak
krásné to je, když je v Kamenici v noci ticho, i několik dní
po sobě. Po letech. „Na vině“ byl Covid-19, nedostatek čipů
a rozvrat dodavatelských řetězců. Putinova válka a cena plynu
také sehrály svou roli. Vše se však navrací do starých kolejí.
Krátké, příliš krátké to bylo.
Strojmetalu se nedávno povedlo naměřit v Kamenici ticho,
deja vu. Tentokrát za účasti pana starosty. I novináři byli
a všechno viděli na vlastní objektivy, i to, jak celá fabrika jela
na plný plyn. Píše se to i v protokolu a protokol má razítko
dokulata. Sestříhali záznamy a vyvěsili je na sítě. Vyzobnutá
zrnka nadrcené reality, slepené novotvary. Vědí, jak účinná
je to praktika, mají na to dobře placené profesionály. Nevadí,
že již několik dní nato Strojmetal v noci opět hučel. O tom
se nenatáčí. A pak, před Velikonocemi, to byl opět „starý
dobrý známý“ hukot, „kamenický stroj-metal“, nejotravnější
z „hudebních žánrů“. A ticho po pěšině. Jeden z kamenických
paradoxů. Na papíře kulatá razítka a decibely ticha svěcené
účastí vedení radnice a videa opěvující Strojmetal a k tomu
jako doprovod obtěžující hukot, který se neptá a leze vám až
do postele.
Objednávat měření a platit filmaře je levnější než realizovat
účinná protihluková opatření. A slibovat, to nestojí už vůbec
nic. Jen ty dobré sousedské vztahy, ty trpí. Vlastně ne.
Nemohou trpět. Nikdy nebyly. Byla jen snaha o vytvoření
iluze sousedské idylky, k prasknutí přifukovaná bublinka.
Pozlátko. Jedna z levných cestiček, jak vylepšit ekonomiku
firmy. Nevyšla.
Zkusí jinou, mají kreativce, ti to zas vymyslí, budou stačit
drobné, musí se to především vyplatit. Kapitál zpravidla
řídí Homo economicus. A účel světí prostředky. Fotbalistům
přispějí. Škole pošlou. U firem velikosti Strojmetalu ale jde
o běžný standard. Přehnaná vděčnost není na místě. Kulturu
zařídí. V jejich kostele. Jejich kostel? Od kdy?
Obecní zpravodaj je k dispozici, reklama se může tvářit jako
nezávislý rozhovor. To je síla! Pozvou kamenické děti. Již se

hraje bez rukavic. Udělají hezké fotky. Zřejmě budou i videa.
Propagace. Bez legrace. Je Strojmetal vůbec schopen vidět
cokoli jiného, než jsou levné cestičky? Černé parkoviště je prý
pro všechny. Ať se má osm zvednutých rukou čím hájit. Že
není povolené? Že se nesmí používat? V Kamenici se zákony
respektovat nemusí, nikdo je zde nehlídá, to vědí, mají svoje
zkušenosti, celou kupu.
Otevřenost a komunikace. Nová éra, obchod důvěrou. Moc
hezky to znělo. Aktuální hladina hluku se ve světle minulých
let ukázala jako nepoužitelný indikátor. Každé měření má
příliš mnoho neznámých či proměnných okolností. V podstatě
nevypovídá nic o potenciálu fabriky obtěžovat okolí hlukem.
Proto jsme žádali o akustickou studii, chtěli jsme pracovat
s „tvrdými daty“, ta mluví jasně. Strojmetal je má, jeho vedení
ví, o čem ta data vypovídají, jaká může být kamenická noční
realita. Je jasné, že studii (a s ní i potřebná data) nedostaneme.
Hra na schovávanou. Nová éra?
Současné vedení Kamenice v minulosti aktivně spolupracovalo
na rozvoji Strojmetalu. Následky nedohlédlo. Současné vedení
Kamenice je zodpovědné za ztrátu kamenického nočního
ticha. Není jasné, zda se poučilo z vlastních chyb, zda změní
svůj přístup. Prozatím váhá. Vedení Strojmetalu mělo dost
času ukázat, co je v nové éře ochotno udělat. Mělo dost času
dokázat, že to myslí s vyřešením obtěžujícího hluku vážně.
Výsledek můžeme slyšet, již opět pravidelně, široko daleko.
A může být hůř. Pravděpodobně bude, „nainstalováno“ mají
dost. Je jen otázka času, kdy se potká poptávka odběratelů
a letní vedra. Plánovaná protihluková opatření nemají
dostatečný potenciál. Ani hlasování ve prospěch Strojmetalu
by Kamenici noční ticho nevrátilo. Naopak by se významně
navýšila budoucí rizika. Nejsou a nebudou žádné záruky.
Nemohou být. Limitem je pouze stávající územní plán.
Je čas přestat kličkovat, jít s pravdou ven. Aby byla uvěřitelná.
Je čas zamítnout návrh změny č. 6 územního plánu obce. Je
čas zamítnout návrh změny, která by Kamenici nevrátila noční
ticho, která by Kamenici nedala nic, co by nemohla mít jinde,
a která chce Kamenici sebrat to, co je nenahraditelné. Existují
lepší řešení. Je čas zastavit pokus Strojmetalu levně posvětit
ekonomicky motivované, bezohledně a vědomě protiprávně
provedené černoty…
Petr Nový

Spor tov ní k luby jsou v obcích t aké
organiz átor y společenského život a
Sport a sportoviště jsou v Kamenici již dlouhou dobu téma.
Naposledy jsme viděli náčrt toho, jak by mohl vypadat
nový sportovní areál v místě dnešního fotbalového hřiště.
Dále se nápad zatím neposunul. O tom, zda Kamenice
potřebuje nová sportoviště a jak to vlastně se sportem
u nás v obci vypadá, si povídáme s Markem Urxem, který
žije v Kamenici 47 let. Dá se s nadsázkou říci, že stejnou
dobu i sportuje. Velkou část dosavadního života strávil
v kamenickém sportovním areálu jako hráč, trenér mládeže
a funkcionář. Jako místnímu rodákovi a někomu, kdo se
kolem sportu v Kamenici „motal“ hodně dlouho, mu není
osud tohoto areálu lhostejný i přes to, že před nedávnem své
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zhruba pětatřicetileté působení v SK Kamenice prozatím
ukončil.
Marku, které druhy sportu provozuješ a kde? Jak bys stručně
popsal stávající možnosti provozování sportu v Kamenici?
Sportem číslo jedna byl a zatím stále je fotbal. V současné době
působím jako aktivní hráč a trenér kategorie U12 v Kunicích,
což by mohlo svádět k otázce, proč se vyjadřuji ke sportu
v Kamenici. Ale jak již bylo řečeno, stále se o sport v Kamenici
zajímám. Dále bych zmínil cyklistiku, běhání, tenis, poslední
dobou mě začalo bavit skalpové lyžování. Co se týče možností

sportu v Kamenici, myslím, že toho není úplně málo – fotbal,
gymnastika, judo, orientační běh, florbal… Asi nedokážu v tuto
chvíli vyjmenovat všechny sporty, které se tady provozují.
Některé druhy sportu mají mládežnické i seniorské kategorie,
některé pouze mládežnické.
Jsem přesvědčen, že zájem o sportování mezi obyvateli je.
Otázka spíše zní, zda je kde sportovat.
Potřebuje tedy Kamenice nový sportovní areál? Pokud ano,
tak v jaké kapacitě, jaká sportoviště?
Nemyslím si, že by potřebovala úplně nový. Stačilo by nemít
příliš velké neuskutečnitelné plány. Během mého působení
v SK Kamenice jsem viděl několik studií a slyšel několik slibů,
které moc neodpovídaly realitě. O kapacitě a typu sportovišť
je třeba jednat se stávajícími sportovními oddíly v Kamenici.
Hlavně jim ale naslouchat a nechovat se tak, že obec je ta
nejchytřejší a nejlépe ví, co a jak se má dělat.

Máš jako aktivní sportovec jistě vazby na další lidi, kteří sportem
žijí. Lze říci, že obec dnes uspokojuje potřeby sportovců?
Myslím, že ne. Možnosti sportovat ve vnitřních prostorách jsou
omezené a ve sportovním areálu se dá hrát pouze fotbal a poslední
dobou rugby. To se mi zdá málo. Teď to vypadá na rekonstrukci
tenisového kurtu za Billou, což vnímám jako dobrou věc.
V obci fungují sportovní kluby. Jak vypadá jejich interakce
s obcí?
V současnosti to nemůžu hodnotit, jak již jsem uvedl,
v SK Kamenice nijak nepůsobím. Navíc došlo k rozdělení
na jednotlivé oddíly. Moje zkušenost z dob, kdy jsem byl
aktivním funkcionářem, ale nebyla moc dobrá. Nekonečné
debaty a výsledky nikde. To by asi bylo na samostatné téma.
Můj názor je, že sportovní kluby byly dlouho do značné míry
i nositeli kultury a společenského života, pořádaly plesy, různé
sportovní akce mimo rámec svých běžných aktivit, ale nikdy
nebyly brány obcí jako rovnocenný partner. Možná i proto, že
jsou na obci do značné míry finančně závislé.
Do jaké míry má podle tebe obec poskytovat takové možnosti
sportovního vyžití, které jsou přístupné všem bez rozdílu,
tedy nejsou na čistě komerční bázi?
Otázka je, co si kdo představuje jako komerční bázi. Myslím,
že všem bez rozdílu nemůže být volně přístupné téměř nic.
Možná případně jen posilovací a cvičební prvky, nebo menší
hřiště v jednotlivých osadách. Ve sportovním areálu by mohla
být volně přístupná některá sportoviště (určitě ne travnatá hrací
plocha) pro děti (v určitý čas), pro dospělé za nějaký poplatek.
Právě dostupnost sportu pro všechny bez ohledu na to,
zda jsou majetní, či nemajetní, brání tzv. vyčleňování.
Dostupné sportovní aktivity jsou tedy např. prevencí
kriminality mládeže. Jaký je u nás v obci poměr komerčních
a nekomerčních sportovních kroužků?

Sportovní areál už máme. Je jeho využití efektivní? Jaká je
vlastně poptávka po novém sportovišti v Kamenici?
Můj názor je, že efektivní není – areál je poměrně velký, ale
využívané je pouze travnaté fotbalové hřiště. Zbytek areálu
leží, dalo by se říci, ladem. Vzhledem k tomu, že jsem už 4
roky mimo „centrum dění“, nedokážu relevantně posoudit,
jaká je aktuální poptávka. Jsem přesvědčen, že obec by svým
občanům měla poskytnout určité možnosti sportování a chovat
se při tom aktivně. Nenechávat to pouze na sportovních
oddílech, které na území obce působí.
Je dobré soustředit sport v Kamenici centrálně, nebo je účelné
zaměřit se na vznik sportovišť v jednotlivých osadách?
Vzhledem k tomu, že sportovní areál je poměrně velký, asi bych
většinu aktivit směřoval tam, ale zároveň by menší sportoviště
měla být i v jednotlivých osadách. Jako dobrý příklad jsem
v jedné diskusi uvedl Jesenici, ale narazil jsem na zásadní
nepochopení pana starosty Čermáka, kdy mi bylo sděleno, že
cestou Jesenice rozhodně ne… Nepochopil asi, že jsem měl na
mysli pouze inspiraci v budování menších sportovišť v osadách.
Ale to už je pár let nazpět, možná že se názor vedení obce změnil.
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Myslím, že každý kroužek je v podstatě komerční. Všude se
vybírají jisté příspěvky, bez kterých by provoz nebyl vůbec
možný. V některých více, jinde méně. Jaké jsou přesně
poměry, nevím.
Jakou strategii by měla obec zaujmout vůči sportovním
klubům, aby jejich vzájemný vztah byl pro obě strany přínosný?
Obec by měla brát sportovní spolky jako partnery a podporovat
jejich činnost, což si nejsem jistý, že se vždy děje. Vždyť
nabídka možností ke sportování je součástí hodnocení kvality
života v obcích a městech, takže tady jsou dobré vztahy více
než žádoucí. Při vzájemném respektu a spolupráci se sportovní
kluby mohou aktivně podílet na rozvoji obce, mohou se také stát
důležitým prvkem při výchově mládeže, v prevenci závislostí či
kriminality, nebo prostě jen přilákat další sportuchtivé občany.
Toto jsou jednoznačně pozitivní přínosy činnosti sportovních
spolků a z mého úhlu pohledu je to velmi záslužná činnost.
Sportovat a starat se tím o své zdraví se dnes stalo trochu
módou, ale proč ne?Být zdravý a sportovně zdatný chce skoro
každý z nás, a čím více možností budeme mít, tím lépe.
Děkuji za rozhovor.

Michaela Valentová

Čas na změnu
Změna je život, všechno plyne, časy se mění… V každé
z oněch okřídlených vět je velký kus pravdy. Týkají se všeho
a všech. Svět kolem nás je v neustálém pohybu. Všichni asi ale
ze zkušenosti víme, že ne každá změna je přínosem.
Potřebuje Kamenice změnu? Co by prospělo Kamenici, aby
se nám v ní žilo lépe? Co zachovat a co vylepšit? Na co

klást důraz? Otázky, které by mělo klást sobě, ale především
občanům, každé dobré vedení obce. Odpovídají na ně ti, kteří
o kvalitě života v naší obci dlouhodobě přemýšlejí. Lidé, kteří
vědí, že pojmenovat problém je pouze první krok. Druhým je
jeho řešení. Tímto jim poskytujeme možnost, aby vás, čtenáře
Kamenicka, seznámili se svými vizemi. Zda jsou reálné,
posuďte sami.

Energetika a životní prostředí – tak důležité pro všechny, přesto na okraji zájmu
Do Kamenice jsem začal pravidelně jezdit v roce 2007 a jejím
občanem jsem 7 roků.
Vystudoval jsem technickou kybernetiku a jaderný
inženýring a celý svůj profesní život jsem zasvětil práci při
přípravě, výstavbě a provozu jaderných elektráren v České
republice i ve světě. Jadernou energetiku považuji za jeden
z nejčistších zdrojů energie s minimálním negativním
dopadem na životní prostředí, a to jednak z podstaty, ale
taktéž proto, že každý jaderný projekt je u nás i ve světě
zdokumentován velmi kvalitní studií vlivu na životní
prostředí (EIA/SEA), na rozdíl od jiných projektů – včetně
těch v Kamenici. Odtud pramení moje přesvědčení a snaha
brát ochranu přírody vážně.

moje výrazná nespokojenost se stavem a způsobem, jakým
stávající vedení obce dlouhodobě zachází s přírodou
a krajinou v katastru obce. V mém rozhodnutí kandidovat
hraje roli i úvaha, že bude třeba lidem a organizacím v obci
pomoci s řešením důsledků energetické krize – zejména
v souvislosti s dostupností a cenou plynu. Energetická
krize se dotkne i Kamenice, a to velmi citelně!
Je pro mne obtížné přijmout skutečnost, že stávající
vedení obce bere ochranu přírody, krajiny a udržitelný
rozvoj obce jen jako klišé, kterým se sice formálně ohání
při zdůvodňování změn územního plánu, ale fakticky
v tomto směru nic nedělá. Je pro mne obtížné pochopit
pasivitu stávající radnice v případech nezákonného kácení
dřevin, zavážení údolních niv a dřevin v nivách stavebním
odpadem, pochopit nekomunikaci s vlastníky rybníků při
údržbě hrází, povodňových a retenčních ploch. Studie
vlivu na životní prostředí, objednané a odsouhlasené
vedením obce v rámci územního plánu, nepokrývají celý
katastr obce, ale vždy jen část, aby se ztratila souvislost.
Mnohem horší je ale skutečnost, že uvedené studie vykazují
alarmující odbornou nekvalitu. Ani to vedení obce nevadí,
byť za tyto práce platí.
I to byl jeden z důvodů, proč jsme se spoluobčany na Nové
Hospodě založili v roce 2020 spolek. Chtěli jsme a chceme
chránit přírodní hodnoty Kamenice. Podle reakce vedení
obce na většinu našich podnětů je zřejmé, že ochrana přírody,
krajiny a udržitelný rozvoj obce je nepříjemností, kterou už se
naučilo nevidět, nevnímat a přehlížet.

Důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat do Zastupitelstva
obce Kamenice a zaměřit se na oblast životního prostředí
a energetiky, je několik. Je to jednak moje osobní pozitivní
zkušenost z devadesátých let minulého století, kdy jsem
pracoval v rámci zastupitelstva jednoho okresního
města. Také na základě této zastupitelské zkušenosti
jsem přesvědčen, že i Kamenice se dá řídit efektivně
a transparentně s občany a pro občany. Dalším důvodem je

Kamenice si zaslouží náležitou péči o přírodní bohatství
v katastru obce. Vždyť mnozí z nás se právě kvůli krásné
krajině a přírodě do Kamenice nastěhovali. Přírodní bohatství
ale není samozřejmost, která bez péče a ochrany přetrvá věčně!
Naším cílem je „otevřená radnice“, která bude prostřednictvím
osadních výborů aktivně spolupracovat s občany i v oblasti
ochrany životního prostředí. Ochrana přírody a krajiny je věcí
nás všech!
Ing. Pavel Šotola

Obecní úřad je služba občanům
Kamenici jsem poznala před 20 lety, když jsme sem přijeli
z Prahy. Ten krásný výhled od Mandavy směrem na Benešov
nám učaroval. Najednou to nebyla placka, jak kolem Prahy
většinou je, ale pěkné údolí plné rybníků a lesů, relativně
malá obec s nepříliš hustou zástavbou.
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Ze začátku jsme slevili ze svých nároků. Místo kanalizace bude
jímka, místo uličního osvětlení bude stačit baterka, na autobus
půjdeme po dešti blátivou cestou místo po chodníku. Doufali
jsme, že vše bude dočasné. Také jsme byli informováni, kde
jsou parcely pro další domy, kde je dané zelené pásmo pro lesy
a louky. Bylo nám řečeno, že naše osada je malá část obce,
a tak na ni přijde řada v budování všeho o něco později, ale

přijde. Čas plynul, vystřídalo se několik vedení obce, a situace
je stejná. Možná teď v posledním roce se blýská na lepší časy.
Jak k tomu došlo? Musíte se ozývat, komunikovat s obcí.
Ukázat, že něco potřebujete, umět definovat co, a vzájemně si
naslouchat a vytříbit si priority.
Jak se tak zabydlujete v novém bydlišti, řešíte nejprve ty
provozní věci. Kde je obchod, školka, škola, kde sehnat
řemeslníka, opraváře, kroužky pro děti, sportovní i kulturní
vyžiti i pro sebe, ale hlavně kde co přihlásit, na nic
nezapomenout. Zjistíte, že by vám pomohl nějaký průvodce
nováčka v obci. Když jste zabydleni, rozkoukáváte se po
sousedech, zkoušíte navázat vztahy. Zde by se hodil podobný
průvodce. Hledáte, zkoušíte web obce i nástěnky a vývěsky.
Něco málo najdete, když hledáte.
S překvapením také zjistíte, že existuje nějaký územní plán.
Co to je? S tím jste se doposud nesetkali. Na nástěnce uvidíte
mapku a na ní různé barvičky – to vás upoutá. Snažíte se
zorientovat v mapě. Poznáváte okolí svého domu a k tomu
vysvětlivky, že se má něco dít na louce, která, jak vám bylo
řečeno, je zelené pásmo. Tak se vrátíte domů a zmateně
sháníte informace. Kde především? Na webu obce. Jenže moc
tomu nerozumíte. Tak se ptáte známých, kteří mají zkušenosti
s územním plánem. Dají vám rady, odkazy, na co se podívat,
které zákony si načíst, a hlavně kde sehnat dokumenty o tom,
co se vlastně chystá. Máte obavy, strach. Zjistíte si, že můžete
přijít na veřejné zasedání zastupitelstva obce a tam vyslechnout
informace, případně návrhy. Potkáte tam i jiné občany obce,
často s podobným problémem, stejnými obavami.
To všechno je něco, na co vás život předem nepřipraví. Učíte
se za pochodu. Je dobré se starat o věci minimálně v blízkosti
svého bydliště. Jinak se vám např. může stát, že cesta, která
byla vždy vaše, vaše zůstane, ale stane se cestou veřejnou.
Úřední šiml se nezastaví před ničím. Nebo před domem
budete mít hlučnou provozovnu, případně sídliště „naležato“,
které vám překryje krásný výhled do krajiny.
Jenže pak pozor! Pokud jste více empatičtí a něčím jste si již
prošli, může se stát, že budete mít ambice pomáhat těm méně
zkušeným. A už v tom lítáte... Nehájíte jen sebe, ale i ostatní.

Stává se z vás na jedné straně bojovník, kterému lidé fandí, na
druhé straně oponent, kverulant. Je těžké toto vybalancovat.
Pojme to váš volný čas a vtáhne vás to víc a víc. Již nevnímáte
jen změny, rozhodnutí, návrhy a další dokumenty. Najednou
začnete více vnímat i osoby na protější straně stolu při jednání,
tedy ty, kteří rozhodují o obci. Někdo je vám od pohledu
sympatičtější, s jiným se věci lépe vyřizují, s někým nejednáte
raději vůbec. To je prostě život, tak to mám i v práci.

Když zmiňuji práci, tak přes 30 let pracuji s lidmi, a to napříč
obory a službami. Tedy s lidmi přímo tváří v tvář, nebo po
telefonu. Netroufnu si říct, že by mě nic nepřekvapilo, ale
určitě jsem hodně zažila. Proto mám o fungování služeb
jasnou představu. Co je obecní úřad? Je to služba občanům!
Zde je prostor k vylepšování. Více než rok se této problematice
věnuji, sbírám inspiraci u jiných obcí, kde jsou obyvatelé
spokojeni. Situace v Kamenici není kritická, ale mohla by být
lepší. Je to hodně o nás, občanech, jestli chceme více, nebo
se spokojíme s málem a budeme jen u piva nebo na pískovišti
hudrovat, co se nám nelíbí, ale nic neuděláme. Mějme prosím
na paměti, že dnešek dělá zítřek. Jestli teď nám bude vše
jedno, pak se nemůžeme divit, že za pár let s tím již nebudeme
moci nic udělat! Některé procesy a jejich důsledky jsou totiž
nevratné!
Vlaďka Benešová

Strategický plán s jasnými prioritami – záruka efektivního vynakládání prostředků obce
Kamenice se nachází v nádherném prostředí členité krajiny
a posázavských lesů v nevelké vzdálenosti od Prahy. Z dob
Ringhofferů i z dob před Ringhoffery zdědila krásné stavby
v podobě zámků, hájoven a vil a kultivovanou krajinu s řadou
alejí. Proto vždy byla vyhledávanou atraktivní lokalitou
a dobrou adresou pro trvalé bydlení i pro rekreaci.
Se změnou ekonomických poměrů v devadesátých letech se
začala stejně jako ostatní obce v blízkosti Prahy dynamicky
rozrůstat a nyní zde žije téměř pět tisíc trvale hlášených
obyvatel. Tento růst se projevuje různě. Někde vznikly
harmonické celky, jako třeba tzv. centrální zóna, jinde vznikají
řešení, která zcela ignorují kontext a charakter lokality.
Každopádně takový růst představuje nové a nové nároky
na infrastrukturu v podobě silnic, chodníků, vzdělávacích
zařízení, vodovodu a kanalizace atp. S obcí roste samozřejmě
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také hluk a znečištění. Nároky na infrastrukturu přinášejí
také podnikatelské subjekty a jejich rozvojové plány. Kromě
toho je v sousedství v podobné situaci řada dalších obcí, které
nepředstavují izolované ostrovy, ale navzájem se pozitivně
i negativně ovlivňují.

Jedině na základě toho druhého přístupu může vzniknout
jasná vize toho, jaká má být Kamenice nejen za pět, ale za
deset a za dvacet let. Vize toho, jak má vypadat, kdo v ní
bude žít a pracovat, jaké bude mít potřeby, a vize toho, jak
tyto potřeby naplníme.

Je úkolem obce řešit nové nároky a řešit případné konflikty
mezi zájmy různých subjektů. To lze dělat dvojím způsobem.
Buď čekat, co život přinese, a pak promptně reagovat na
vzniklé situace a řešit je podle stupně naléhavosti, podle toho,
jaké jsou zrovna dotace, či podle toho, kdo má zrovna jaký
zájem.

Výsledkem takového přístupu pak musí být funkční územní
plán a kvalitní strategický plán s jasnými prioritami. Tento
přístup se pak logicky promítne do mnohem efektivnějšího
vynakládání obecních prostředků.

Nebo je možné se snažit získat situaci pod kontrolu a ovlivňovat
ji tím, že budeme předvídat další vývoj, hledat průsečíky zájmů
různých skupin a veřejnosti, průběžně s nimi komunikovat
a spolupracovat (nejen pod nátlakem nebo výběrově podle toho,
kdo zrovna přijde). Při tom lze spolupracovat s odborníky,
úřady, organizacemi a dobrovolníky.

Poslední pokus o koncepční územní plán se odehrál před
více než dvaceti lety. Nyní několik let pozorujeme řadu
pokusů o jeho nesystémové změny, které vyhovují jen
některým zájmům a leckdy nejsou kvalitně připraveny.
Přišel čas se nad územním plánem, tj. nad Kamenicí a její
budoucností, zamyslet pořádně a vzít to z gruntu, koncepčně
a transparentně.
Roman Dziadkiewicz

Rád bych dokončil svá předsevzetí a splnil sliby dané svým voličům
Jsem rodák z Kamenice. Tedy, abych byl přesnější, z Těptína.
V obci žiji padesát tři let.
Vyučil jsem se tesařem. Od roku 1991 jsem živnostník. Díky
svému řemeslu procestuji velkou část republiky a poznám
spoustu lidí. Mohu tedy i porovnávat, jak se kde lidem žije
a co by se dalo zlepšit u nás. Moje řemeslo mi přináší obrovský
pocit uspokojení, že mohu lidem svojí poctivou prací umožnit
bydlení pod novou střechou.
O obecní politiku se zajímám od roku 1989. Jako zastupitel se za
občany snažím bojovat druhé volební období. Myslím, že se mi
leccos podařilo prosadit, ale kvůli neprůchodnosti u nynějšího
vedení obce toho nebylo tolik, kolik bych si představoval. Z toho
důvodu jsem se rozhodl kandidovat znovu. Rád bych dokončil
svá předsevzetí a splnil sliby dané svým voličům.
Naše obec leží v neobyčejně krásném místě. Všichni si
zasloužíme v ní prožít příjemný a klidný život. A to bude ještě
stát trochu úsilí.

V příštím volebním období bych se chtěl věnovat hlavně
oblasti sociální, sportu a kultuře.
Především v sociální oblasti máme obrovské mezery. V obci
s 5 tisíci obyvateli chybí sociální služby typu „domácí péče“,
a přitom je třetina občanů seniory, kteří by tuto pomoc
a podporu využili. Schází nám také dostatek sociálních bytů
a jako jedna z mála obcí nemáme žádný dům pro seniory, ani
pečovatelský dům se sociálními službami.
Stejně tak co se týče sportu, obec se doposud řídila heslem,
že slibem nezarmoutíš. Je třeba, aby obec z rozpočtu více
podporovala sportovní i společenské akce. Je to důležité nejen
z hlediska podpory pohybu lidí všech věkových kategorií,
ale podporuje se tím i vzájemné setkávání všech obyvatel
Kamenice, prohlubování sociálních kontaktů. Vždyť dnes je to
tak, že lidé ze stejné obce se vůbec neznají!
Žádám tímto všechny občany, kteří chtějí lepší, krásnější
a hlavně dobře fungující obec, aby obětovali tu chvilku času
a přišli volit. Je čas na změnu!
Josef Dvořák
Komfort pro chodce i stromy ve Velkých Popovicícch

Desky s projektem je třeba otevřít včas
konkrétním podmínkám a obsahuje hrubé chyby, odhalí
až přivolaný audit. Chvilka divení. Následuje rozhodnutí:
Nevadí předěláme. Posléze máme projekt, územní rozhodnutí,
stavební povolení s kladným vyjádřením všech dotčených
orgánů a jdeme soutěžit zhotovitele. Zkompletujeme zadávací
dokumentaci a vyhrává firma… Všichni vědí, že čistička je
v údolní nivě. Také hydrogeologický posudek to říká včetně
informace, že hladina podzemní vody, jak bývá v nivě obvyklé,
je 1,5 m pod terénem. Všichni to vědí… jen zhotovitel to neví?
Jak to? Vždyť zadávací dokumentace mu to říká! Nakonec to
spraví změnový list č. 1 a č. 2 na vícepráce za 4,2 milionu Kč.
První změnové listy jsou na světě a pak ještě 13 dalších. To už
ale chce rozpočtové opatření a půjčku u banky.
Další pohled do vitríny skrze Zpravodaj Kamenice už netěší.
Píše se tam, že je třeba připlatit za vodné a stočné. A ne
málo…
Mojí profesí je stavařina. Prošel jsem za celý život všemi
pozicemi v procesu stavební výroby. Od mistra na stavbě
po vedoucího výroby a v posledních letech i ve státní
správě na investičním oddělení. Zkušenost s investicemi
mi jednoznačně říká, že pokud není věnována náležitá
a odborná péče přípravě zadávací dokumentace veřejných
zakázek, vzniká po vysoutěžení prostor pro zhotovitele
a jeho „tvorbu“ víceprací. A to je vždy cesta do pekel.
Investor se pak ocitá v situaci, kdy platí vícepráce podle
libovůle zhotovitele, nebo se celá výstavba zastaví a termíny
dokončení jsou v nedohlednu.
Právě proto, že mi není lhostejné takové vynakládání
veřejných prostředků, které pak chybí v jiných kapitolách
obecního rozpočtu, chci pomoci v procesu investic
a zadávání veřejných zakázek.
Že je kam investovat a co zlepšovat, napoví i krátká
procházka po Kamenici, kterou jsem si zvolil jako místo pro
život před 25 lety.

Rozpočet obce a jeho investiční akce

Značná část finančních prostředků, o kterých rozhodují
zastupitelé obce, směřuje do investičních akcí. Ty jsou
financovány někdy jen z prostředků rozpočtu obce, někdy za
pomoci státních dotací, někdy s pomocí úvěrů u bank, někdy
různými kombinacemi zmíněných možností. Cílem je vždy
zajistit dostatek prostředků na větší investiční akce, které
obec sama financovat nemůže.
Dokončené investiční akce – to je taková vitrína úspěchů
vedení obce. Podívejte, postavili jsme školu, čističku
odpadních vod, kanalizaci, chodník… To je první pohled do
vitríny.
Jiný pohled má občan obce, když mu fekál nemůže včas
vyvézt jímku, protože čistička z kapacitních důvodů
nepřijímá. Taková informace „prosákne“ k vedení obce
spolu s varovnými signály provozovatele. Je třeba honem
zrekonstruovat čističku – bude možnost dotace. V časové tísni
tedy obec vyhlásí veřejnou soutěž na projektanta. Sláva! Jeden
se přihlásil! Nevadí, že jenom jeden. Stejně vyhrává. Vytáhl
projekt ze šuplíku – a je to. To, že projekt není přizpůsoben
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Bezpečí a pohodlí chodců bez velkých investic, stačí sekat trávu

Chystají se další investiční akce, mimo jiné kanalizace
v Okružní ulici. Je tam problém se smíšenou dešťovou
a splaškovou kanalizací. Doufám, že se to včas dozví
projektant a zhotovitel ve výběrovém řízení. Nebo jim to
řekne teprve provozovatel zrekonstruované čističky, až po
dešti zjistí nátoky balastních vod, které čističku vyplaví?
Nebo jim to sdělí až vlastník zdejších rybníků, společnost
Líšno?
To jsou malé náhledy do kamenických investičních akcí. Já
vím, je to složité. Ale ty desky s projektem je možno otevřít
včas a udělat to lépe. Vždyť jsou to peníze nás všech.
Jan Jedlička

Cítím kolem sebe velkou energii lidí, kteří chtějí věci změnit k lepšímu
přetavit ve prospěch Kamenice. Už nikdy v budoucnu bych
nechtěl slyšet od zastupitele, který má v gesci problematiku
dopravy, že se po třech letech ve funkci ještě dostatečně
neseznámil s agendou. Toto jsem nedávno od jednoho ze
zastupitelů za KAM21 slyšel. Tři roky nestačily, aby se
seznámil s problematikou, kterou se zabývá?
Každý z naší skupiny, kdo se chystá kandidovat v příštích
komunálních volbách, se zabývá agendou, která ho zajímá
a dlouhodobě se na ni zaměřuje. V mém případě je to doprava
a bezpečnost. Je to v Kamenici opravdu problém. Máme
minimum chodníků a bezpečných přechodů pro chodce. Po
Kamenici se jezdí rychle. Je tu zbytečný hluk, kterého se
však můžeme zbavit, pokud obec bude důsledná. Smutným
mementem kapitoly doprava je třeba osm let starý předvolební
slib KAM 21 – dopravní řešení u základní školy. Vyřešil se za
osm let tento problém ke spokojenosti občanů?
Kamenici znám od útlého dětství. Je to hezká obec. A často
se tady i něco povede. Opravdu bych ale nechtěl, aby o její
podobě rozhodovali lidé, kteří si neváží přírody, anebo ti,
kteří dokážou ignorovat přání obyvatel Kamenice. Nechybím
na skoro žádném veřejném zasedání zastupitelstva obce a na
vlastní oči bohužel právě toto mnohdy vidím. Viděl jsem, jak
si vedení obce navrhlo odměnu za stavbu školy, která se oproti
původnímu rozpočtu značně prodražila. Slyšel jsem od vedení
obce věty že fabrika se musí rozvíjet, nebo že les, kdysi park,
kde by měla stát nová hala fabriky, je tak jako tak zanedbaný.
V obecním zpravodaji jsou vidět jen fotky usmívajícího se
starosty a místostarosty plus informace, jak se obci a vedení
obce všechno daří. Podstatné věci se tam nedočteme. Rozdíl
mezi realitou, kterou lze vidět při sledování průběhu veřejných
zasedání zastupitelstva obce, a rájem na zemi prezentovaným
ve Zpravodaji z Kamenice je propastný. Četli jste někdy
v našem zpravodaji o tom, o kolik překročila stavba školy či
čističky rozpočet a proč? Ne? Já taky ne. Právě tyto věci mě
prostě už zvedly ze židle a donutily kandidovat.
Myslím, že ten, kdo nechápe, proč v takto husté rezidenční
zástavbě nelze průmyslovou výrobu už dále rozšiřovat, nemá
v zastupitelstvu co dělat. Současné zastupitelstvo je složené
zčásti z lidí, které jsem v minulosti na žádné schůzi nepotkal.
O věci obecní se nikdy nestarali. Když se v obci řešil nějaký
problém, tak jsem o ně nikde nezavadil. To se týká většiny
zastupitelů za KAM 21. Jak mohou tito lidé rozhodovat o tak
důležitých věcech, jako je například změna územního plánu
obce? Je pro mne opravdu těžké vidět, jak tito zastupitelé
podporují například rozšíření Strojmetalu na úkor kvality
života nás všech. Ano, byli demokraticky zvoleni, o tom
není sporu. Ale ve věci územního plánování byli a stále
jsou opravdu amatéři. Jak vůbec mohli o tak důležité věci
rozhodovat na prvním zasedání po svém zvolení? Věc si
snad měli nejdříve důkladně nastudovat a ne hned slepě
zvedat ruku.
Jsem jedním ze skupiny lidí, kteří na schůze zastupitelstva
často chodí. Cítím okolo sebe velkou energii lidí, kteří
problémy Kamenice znají a chtějí věci změnit k lepšímu.
Poznávám lidi, kteří jsou ještě mnohem více než já hnáni
snahou o lepší Kamenici. Tuto energii je nyní potřeba doslova
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„Komfort“ pro chodce v Kamenici. Chce to změnu…

Přitom v okolí Kamenice vidíme, že problémy s dopravou
a bezpečností jsou řešitelné. Stačí se zajet podívat třeba do
Týnce nad Sázavou, Krhanic či Prosečnice. Všude kvalitní
přechody pro chodce. Je tam zřejmá snaha o ochranu těch
slabších na vozovkách – chodců. Krajské silnice jsou tam
opravené. Jde to tedy i jinak a lépe.
To v Kamenici zatím moc nevidíme. Přesto věřím, že okolní
obce v této oblasti brzy doženeme. Také v Kamenici bude díky
zpomalení dopravy uvnitř obce více bezpečí pro pěší a méně
hluku. Kamenice prostě potřebuje změnu! Je nejvyšší čas…
Alois Kačerovský

P t ačí budk y ve třech r ůzných
velikos te ch v y robeny
V krásném prostředí u všedobrovické hasičárny vzniklo v pátek 20. května dalších dvacet budek. Přišli rodiče s malými dětmi
i senioři. Bylo nás dost, a tak podvečerní sluníčko brzy pomáhalo sušit první stlučené a nalakované výrobky. Zbyl čas i na vyvěšení
první budky přímo na místě a pak posezení u ohniště. Mile nás překvapil zájem účastníků akce o to, že si budku odnesou a vyvěsí
si ji v blízkosti svého domu. Především budky s kruhovým otvorem, tzv. sýkorníky, byly rychle rozebrány. Přesto nám ještě dost
ptačích domečků zbylo na podzimní vycházku, během které je rozmístíme ve vytipovaných lokalitách Kamenice a okolí.

Realizováno z Grantového programu Plzeňského Prazdroje Kozel lidem.
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