Vážení čtenáři,
dovolte mi v tomto předvánočním čase, kdy většina lidí hodnotí, co se povedlo a co ne za uplynulý
rok, abych Vám předložila bilancování za trochu delší období provozu Autocampu na Šlechtově
palouku, a to od roku 2012 do roku 2020. Při jedné z mnoha pracovních schůzek v průběhu letošní
sezony, týkajících se zabezpečení provozu kempu a Informačního centra v Pastvinách, jsem byla
oslovena starostou p. Škůrkem, abych zpracovala stručnou souhrnnou informaci o tom, co se za
dobu mého působení v kempu podařilo realizovat. Kemp je obecní zařízení, které obci přináší
finanční prostředky do rozpočtu, ale zároveň je i majetkem obce o který je třeba pečovat. Rozhodně
tedy není od věci, stručně Vás informovat o dění v tomto zařízení. Většina věcí byla v průběhu doby
projednávána a schvalována v zastupitelstvu. Pro občany, kteří pravidelně sledují úřední desku obce
a zajímají se o dění v obci, to nejsou žádné novinky.
Provozní stav při převzetí autocampu nebyl ideální. Chatky a související budovy v areálu byly
kolaudovány a postupně zapojovány do provozu v letech 1982 až cca 1985. Mají tedy už něco za
sebou. Přesto, že proběhla rekonstrukce společného sociálního zařízení v roce 2011, zbyla po ní i
nekvalitně odvedená práce, jako např. špatně vyspádovaná podlaha ve sprchách. Zpětně nechápu,
kde se ve mně vzalo tolik energie, že za 3 měsíce jsme udělali tolik práce, že jsme dosáhli v sezoně
2012 na Bronzový odznak prázdninového inspektora kempů.
Recepce se zázemím byla vymalována, odstranili jsme psí kotec vedle budovy recepce. Další na
řadě byla chata Babeta / linoleum, dlažba, očištění trámů, nábytek jsem si půjčila/. Proběhla
rekonstrukce společné kuchyňky v sociálkách / nová pracovní deska, přidán nový varný panel,
odkládací poličky, 2 varné konvice, mikrovlnka, odkapávače, zásobníky na utěrky, očištění trámů,
nátěr stropu. I společné WC a koupelny jsme dovybavili hygienickými zásobníky. V areálu byly
instalovány piktogramy pro lepší orientaci hostů, objevily se truhlíky s květinami a hlavně byl
přiveden signál WiFi!!!!
Pak už každý rok přibývalo něco nového. 2013 bezbariérový přístup do chaty č. 1, bezbariérová
terasa u chaty Babety. Po 3 roky po sobě následující /vždy 5 chatek ročně/ došlo k modernizaci
interiéru chatek, zateplení, nové kuchyňky a elektroinstalace, zabudování přímotopů/. 2015
následovaly dlážděné chodníky k chatám, 2016 terénní úpravy, kovové oplocení a zasíťování hřiště,
byly instalovány nové mincovní sprchové automaty, 165 matrací bylo potaženo nově, nové záclony
a závěsy. 2017 chodníčky a úprava terénu od recepce do provozního zázemí hospůdky, nová
venkovní sprcha, snížení schodů do chatek., v květnu zakoupen pro potřeby kempu nový sekací
stroj Kubota. 2018 do kuchyně restaurace bylo pořízeno nové odsávání, nový nerezový pracovní
stůl, ohřívač talířů, zesílen signál WiFi. Převzali jsme značně vybydlený byt v budově recepce.
Narychlo byl upraven pro zázemí zaměstnanců. 2019 nám přinesl novou střechu nad terasou u
hospody zastíněnou maskáčovou sítí, novou střechu nad záchody tamtéž. Nefunkční otvírání oken
ve všech chatkách bylo demontováno a instalováno nové. 2020 vymalováno bylo všech 15 chatek,
všude proběhla výměna garnýží, vybudována byla výlevka pro karavany, nový vstupu do úklidové
místnosti pro zaměstnance s přístupovým chodníkem. Byl zakoupen přístroj na dezinfekci prostorů,
důvodem byla šířící se pandemie Covid-19. V současné době (mimo sezonu) je využíván v
Bytovém domě s pečovatelskou službou v Pastvinách.
V roce 2021 se zaměříme na veřejné osvětlení areálu, elektrické rozvaděče a ohřev teplé vody
pro hosty. Zaznamenala jsem jen větší akce a investice, těch drobných bylo nepočítaně. Za
posledních šest let se pohybujeme každoročně v počtu návštěvníků od 6.000 do 7.000 tisíc. Hosté si
zadávají termíny rok dopředu! Je pravdou, že všem se nezavděčíte, ale těch spokojených je
rozhodně drtivá většina. Proč by se k nám jinak rádi vraceli???? Výše uvedené, by se nepodařilo
bez našich ochotných a pracovitých zaměstnanců a brigádníků. Tímto bych jim chtěla poděkovat za
spolupráci.
Přikládám úryvek z dopisu naši dlouholeté návštěvnice:

,, Z Vašich plánů mám radost. Pokaždé, když přijedu, vidím, co jste za rok udělali a změnili. Zatím
to vždy bylo ve prospěch nás, rekreantů. Pamatuji jiné doby, doby, kdy jsem měla strach a obavy, že
jednoho dne přijedu a na bráně bude viset cedule: Kemp zrušen. Přiznejme si upřímně, že ve finále
do toho moc nechybělo. Kemp byl tak dobitý a vyrychtovaný, že tam jezdili už pouze našinci a vše se
drželo jen silou vůle. V rozhovorech s okolním osazenstvem chatek vždy tento fakt uvádím, vyvrátit
mně ho nelze, ani to paradoxně nikdo nedělá. Proto nechápu, proč lidé jezdí na dovolenou, aby
nadávali a udávali. Loňský rok to nabralo takových rozměrů, že nám z toho bylo všelijak. Ale někdy
to tak bývá, nic není věčné a mezilidské vztahy už vůbec ne. Pokud se něco rozbilo, pak asi proto,
aby vzniklo něco jiného. A tomu jsem vstřícná. Velice ráda Vás zase uvidím a šálek kávy pro Vás
budu mít vždycky.
Přeji Vám a všem, kteří se snažíte o zpříjemnění naší dovolené, aby se Vám dařilo.“
Klidné prožití Vánoc a vše dobré v novém roce 2021 přeje
Mgr. Emílie Dolečková, odpovědný správce ATC Šlechtův palouk

