K a m ý c k é l i s t y II
zpravodaj nezávislých
----------------------------------------------------------Ročník XVIII. / číslo 7, prosinec 2015, zdarma
volně navazuje na KL ročník XXI.
Neprošlo jazykovou úpravou
 Petr Halada

Vážení spoluobčané,
spolu s koncem roku přichází i doba bilancování. Věřím, že letošní končící rok byl pro vás
úspěšný a že jste jej prožili dobře a bez velkých komplikací. Přejme si, aby i rok 2016 byl
stejně dobrý jako letošní, možná i o trochu lepší. V pohodě a v klidu také prožijte svátky
vánoční.

*
Kulturní komise Obce Kamýk nad Vltavou vás srdečně zve na

Adventní podvečer
v kostele Narození Panny Marie v sobotu 12. prosince 2015 od 17 hodin. Zazní
vánoční básně v podání Jiřího Žáka a koledy zahraje skupina „DÁMETO“

*
Mateřská škola zve občany na

„Vánoční slavnost“,
která se bude konat ve středu 16.12. od 16 hodin v Kulturním domě v Kamýku nad
Vltavou. Přijďte se potěšit a odnést si trochu vánoční nálady.

*
Chcete si udělat radost a chvilku si odpočinout? Přijďte se podívat 19.12.2015
do Kamýku nad Vltavou do kulturního domu, kde ve 14 hodin začíná
hodinový pořad

„Vánoce s Kamýčkem“
*
Základní škola Kamýk nad Vltavou zve na

„Vánoční pásmo“
spojené se zpěvem koled, které můžete shlédnout v pondělí 21.12.2015 od 16 hodin
v Kulturním domě v Kamýku nad Vltavou.

*
 Informace pro vás:

 I humna jsou naše – obec Kamýk nad Vltavou vyhlašuje pro občany možnost podat
individuální projekty.
Výraz „humna“ či „za humny“, převážně v pomnožném tvaru, přešel na přírodní prostředí vesnice za
stodolami, přechod mezi zastavěným územím a volnou krajinou, kde byl pás sadů a zahrad nebo polní
cesta a polnosti. Někdy tak byl označován prostor mezi domem a sadem, jindy až prostor za zahradami.
Při ulicovém typu vsi tvoří humna jednotlivých usedlostí ucelený pás. Humna byla často využívána k
pasení hus a kachen, ohrazená humna („rajčůr“) i k chovu koz, ovcí, či telat. Humna byla také
oblíbeným místem pobytu a setkávání vesnických dětí a mládeže
Cíl projektu: úprava veřejných prostranství okolo vašeho domu nebo veřejných prostranství
navazujících na vaši nemovitost. Projekt může například obsahovat výsadbu zeleně, údržbu
zeleně, drobné stavby – lavičky, pítka, úpravy chodníku, posezení,
herní prvky. Přihlásit projekt může každý občan Kamýku a Velké
nad Vltavou.
Termín odevzdání projektu je do 30.12.2015 v zalepené obálce
s nápisem projekt „I humna jsou naše“ do podatelny obecního
úřadu. Vyhodnocení projektů a oznámení rozhodnutí žadatelům
bude provedeno do konce února 2016.
Termín realizace projektu od 1.4.2016 do 30.9.2016.
Termín odevzdání vyúčtování dotace je do 1.12.2016. Maximální výše dotace na projekt je
10.000,- Kč. Projekt musí obsahovat: jméno žadatele, bydliště, místo realizace projektu, popis
záměru projektu s jednoduchým nákresem situace, rozpis předpokládaných nákladů
projektu

 Žádáme spoluobčany, aby kolem popelnic nenechávali neroztříděný odpad a dávali jej
do kontejnerů. Například rozmáčený papír popeláři nechtějí odvážet. Pokud je popelnice u
vašeho domu na tříděný odpad plná, je možné odpad uložit na jiném místě, neboť v obci je
24 hnízd na tříděný odpad.



V pátek 11. prosince se od 17 hodin koná v zasedací místnosti obecního úřadu
beseda o dalším postupu v přestavbě bývalé kuchyně a jídelny kulturního domu a
současně také seznámení se záměrem vybudování přístaviště pro malé lodě na řece Vltavě.
Přijďte se podívat na předložené návrhy a také přispějte svým názorem k rozhodnutí o
dalším postupu realizace jak u KD, tak u přístavišť.



Na základě rozhodnutí a usnesení Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou se od
1.1.2016 zvyšuje platba za vodné a stočné o 5,- Kč na celkových 55,- Kč za jeden metr kubický.
Důvodem zvýšení ceny je požadavek ministerstva financí tvořit rezervní fond pro případ
větších havárií. Doposud většinu velkých havárií hradila obce ze svého schváleného
rozpočtu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tvorbě v nejnižší možné variantě, pokud by
schválilo nejvyšší možný příspěvek do rezervního fondu, zvýšila by se platba za jeden metr
kubický o 45,- Kč.

Spuštění sítí LTE a problémy s televizním signálem
Společnost T-Mobile spustila ve vaší obci vysílač s vysokorychlostním mobilním internetem
(tzv. sítě LTE). Stát prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu prodal mobilním
operátorům možnost vysílat na frekvencích, na kterých byl dříve vysílán televizní signál.
Proto se při spuštění sítě LTE v určitých případech stává, že signál LTE mobilního internetu
zahltí zesilovače televizního signálu v domácnostech.
V případě Kamýku nad Vltavou došlo bohužel k tomu, že naším dodavatelem byla panu
starostovi mylně podána informace, že rušení televizního příjmu není možné, což nebyla
pravda. Za způsobené obtíže se omlouváme. Všechna rušení by měla být již odstraněna.
Žádné další spouštění služeb spol. T-Mobile neplánuje, takže by nemělo docházet k novým
případům rušení.
Ing. Jan Černý, oddělení výstavby sítě spol. T-Mobile Czech Republic a.s.

 Co s biologickým odpadem?

Už jsme se zde zamýšleli na téma „který odpad kam nedávat“. Teď si zkusíme zodpovědět
otázku „Kam dávat odpad biologický?“ Mám na mysli běžný tuhý kuchyňský odpad vzniklý
přípravou a konzumaci potravin, tedy např. odřezky zeleniny, zbytky jídla, slupky apod.
Odpověď je jednoduchá: do kontejnerů na bioodpad (hnědých) nebo do kompostérů, které si
mohl každý z nás bezplatně zapůjčit na obecním úřadu. Ale kam s ním mezitím? Běhat
někam s každým odřezkem nebo slupkou se pochopitelně nikomu nechce. A právě k tomu
slouží malé kontejnery či schránky, které jsou k bezplatnému zapůjčení k dispozici opět na
obecním úřadu. K nim se „fasují“ pytlíky z biologicky odbouratelného materiálu, takže
použití je jednoduché: pytlík založíte do kontejneru, který je opatřený víkem a uchem na
přenášení. Po naplnění pytlík hodíte i s obsahem do kompostéru nebo obecního kontejneru
na bioodpad a je hotovo. Pytlík se za nedlouhý čas rozloží, k zamoření životního prostředí
nedojde. Pokud jde tekutý odpad, zejména použitý či přepálený jedlý olej, ten stačí sbírat do
vhodné nádoby (postačuje malý plastový kanystřík) a jednou za čas jej odnést (odvézt) a vylít
do odpovídajícího kontejneru, který od poloviny prosince bude k dispozici u zadního
vchodu do školní kuchyně – doposud je v dolním autoparku. Takže, jak je vidno, chránit
prostředí, ve kterém žijeme, před naším odpadem, není vůbec složité.
T. Postawa

Tanečníci z Kamýku vyhráli…

V sobotu 21.11.2015 se v Přibyslavi konalo republikové finále soutěže ve folklórním tanci
Sedmikvítek 2015. Soutěž byla rozdělena do pěti kategorií. Diváci shlédli 17 vystoupení.
Hodnotila je odborná porota. Soubory měly časový limit 4 – 7 minut.
FS Kamýček – V kuchyni – choreografie Jaroslava Špačková.
FS Kamýčan – Cukrové báby – choreografie Jaroslava Špačková.
Folklórní soubor Kamýček byl zařazen do druhé kategorie pro děti od 7 do 15 let. Pásmo
„V kuchyni“ předvedlo 10 dětí: Christinka Bubeníková, Bětuška Kobíková, Baruška
Kobíková, Marian Kothera, Honzík Mátl, Hanička Mátlová, Barunka Pauknerová, Anička
Pecková, Adélka Ptáčková a Terezka Štropová. Na flétnu je doprovázela Šárka Králíčková ze
souboru Kamýčan. Ostatní se připojili s rytmikou na“ kuchyňské nástroje“, jako je mísa,
kvedlačky, vařečky, hrnečky, prkýnka, bandaska, hrnec i březové koště. Za 4 a půl minuty
děti sehrály vaření v kuchyni. Přišly z venku pozdě a dohadovaly se, co budou vařit. Jedna
skupina chtěla upéct maso, druhá koláče. Nakonec z toho byl guláš! Hádání jim opravdu šlo!

Přirozený pohyb, práci s hlasem, zpěv, taneční variace, úpravu vlasů, krojů a obutí, práci
v prostoru, složitost choreografie, přizpůsobivost téma věkové hranici- to vše hodnotila
tříčlenná odborná porota folklóristů.
Folklórní soubor Kamýčan byl zařazen do čtvrté kategorie pro dospělé. Taneční provedení
„Cukrové báby“ divákům ukázalo, jak zvědavé babky v šátku (Zdeňka Recmanová, Pavla
Mackeová, Pavlína Sirotková a Petra Fejtová) sledují na tancovačce mladá děvčata, s kým
tančí a s kým odejdou. Hlavní pro ně je si podrbat. Mladé dívky (Michaela Krotilová,
Gabriela Kubánková, Šárka Králíčková a Jana Rysová) si střídavě zatancovaly s jediným
tanečníkem Petrem Pučkem. A užily si to.
Porota ocenila práci dvou rozdílných skupin na jevišti, pozici babky s holí, pestrou a
propracovanou
choreografii a vhodnost
kroje odpovídající našemu
regionu.
Na
závěr
bylo
vyhodnocení poroty, kdy
se na jevišti sešli vedoucí
všech souborů a zástupci
tanečníků.
Vedoucí
J.
Špačková:
“Když vyhlašovali, že ve
čtvrté kategorii obsadil
2.místo folklórní soubor
Okřešánek, o kterém vím,
že má živou hudbu, hodně
tanečníků, bohatě zdobené
kroje a několik vítězství za
sebou, bylo mi jasné, že my
s reprodukovanou hudbou
z CD jsme slabší. Hlavou mi projelo, že bramborová je taky dobrá. Ale když zvýšili hlas a
1.místo udělili FS Kamýčan, přepolkla jsem. Pálily mě oči a zabolelo v krku, když si Petra
s Petrem převzali cenu – keramickou panenku, diplom a mnoho gratulací.
Při vyhlašování druhé kategorie jsem měla obavu, aby to děti ustály. Věděla jsem, že
soutěžilo 8 dobrých souborů, z toho 7 z Moravy a 1 z Čech. Moravské písničky, živá hudba.
Většinu dětí doprovázeli muzikanti na basu, housle, klarinety, harmoniku a my… jedna
flétna. Jsme z chudého kraje řemeslníků a pasáčků koz, tak ani žádné velké zdobení krojů si
nemůžeme dovolit. A tak jsem tleskala 3.místu, 2.místu a sledovala, jak moje dětičky koukají.
A pak to přišlo. Slova vedoucí poroty: „A místo první, si myslím, že si zaslouží každý, kdo se
věnuje tomu, co nás spojuje – tradice, kořeny, společné klima, a v současné situaci, kdy ta
Evropa je pod jakýmsi tlakem, tak moc děkuju vítězům, že nám říkají, že to všechno, co
prožíváme tady společně má smysl, díky souboru Kamýček.“
A přišlo velké hurá.
„Moc si vážím tohoto ocenění, těchto slov. Zas mám chuť k další práci, uvědomuji si, že ten
čas, který trávím s přípravou tanců, s choreografií, s výběrem hudby, scény, děje, s předáním
mé myšlenky tanečníkům- dostat to do nich, že to vše stojí za to. Snad budou mít na co
vzpomínat. A všem souborákům jsem to přála. Dospělí i děti dali do vystupování rytmus,
pohyb, výraz – mělo to šťávu. U mě dobrý to měli už po odtancování, protože předvedená

práce na jevišti byla výborná. U mě vyhráli hned, u poroty o hodinu později. Večer bylo
v programu pro tanečníky kino, pro vedoucí rozbor tanců s porotou. Trval tři hodiny. Porota
se vyjadřovala ke každému vystoupení velice podrobně. Znáte ten pocit, když vás někdo
hubuje za špatnou práci? Nevíte kam koukat a říkáte si, já vím, to už stačí…A znáte ten pocit,
když vás pořád chválí? Nevíte kam koukat a říkáte, děkuji, dobře, ano, děkuji…
Vrcholem bylo, že souboru Kamýček z malého Kamýku nad Vltavou byl navíc udělen za
dobrou práci, za šíření a udržování lidových tradic putovní Pohár předsedy vlády. Bude nám
předán ve veliké Praze 30. ledna 2016 v Kongresovém centru. I když si skoro každým rokem
přivezeme nějakou cenu, nikdy toho nebylo tolik. Víc už jsme opravdu vyhrát nemohli!
Děkuji rodičům, kteří v Přibyslavi trávili s dětmi chvíle, když já byla na štábu nebo na
zkouškách: Daniele Kobíkové, Martinu Kobíkovi, Kateřině Kopáčkové a Blance Bubeníkové.
Ostatním rodičům za trpělivost při praní a žehlení krojů, řidiči autobusu Milanu
Zvolenskému, který s námi drží basu, za tolerantnost a trpělivost. Děkuji dětem, že se věnují
českému lidovému tanci víc než počítači (?) Děkuji dospělákům, kteří vydrží nápor tréninku
v pátek večer po celotýdenním shonu. Dík patří i Kamýčanům, kteří nám drží palce , Obci
Kamýk nad Vltavou za podporu a sponzorům, bez kterých bychom neměli na cestování a
rozdávání folklóru po Čechách.“
Jarka Špačková

CETIN
Vyžádejte si ZDARMA „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“
Stavíte, nebo rekonstruujete dům? Kopete na zahradě bazén, nebo studnu? Plánujete
výkopové nebo zemní práce? Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?
POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné síťové prvky
se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.
Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří
budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby
nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na
zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří
především povinnost si před začátkem prací vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních
nebo podzemních sítí“. Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout
ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz v sekci „Naše síť“.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), www.cetin.cz

Něco málo z kamýcké posilovny

 Jsme rádi, že se v dnešní
uspěchané době najdou lidé, kteří si
najdou chvilku času a rádi se
protáhnou.
Od
zprovoznění
posilovny jsme jich napočítali více
než 40 a z toho asi 10 návštěvníků
chodí pravidelně. Jedním z takových
vytrvalců je Michal Říha (na fotce
vpravo),
který
se
premiérově
zúčastnil soutěže GP Ronnie.cz 2015
v Březnici. Obsadil krásné 16.místo

z 26.přihlášených a určitě úspěšně reprezentoval. Nakonec bychom rádi poděkovali všem za
zachování přízně a těšíme se v roce 2016 na shledanou. Veselé Vánoce a šťastný nový rok
2016 přejí, Petr Krátký a Václav Štefan
Hodnocení A týmu po podzimu 2015. Příprava v létě 2015 poměrně dobrá, na Luhách ve
velkém vedru jsme prohráli s
domácími jasně, ovšem pak po týdnu
jsme zvítězili v 6. ročníku Memoriálu
P. Klabíka (podruhé za 6 let). Týden
před mistrovskou částí jsme doma v
poháru podlehli Dublovicím o 1
branku.V soutěžních utkáních 3. třídy
jsme začali dobře, 2 výhry o 4 branky
ze 3 utkání, ovšem pak se začaly
ukazovat některé slabiny. Předně jsme hráli téměř pokaždé v jiné sestavě. To se může stát,
protože jsou pracovní povinnosti apod. Ale základem by mělo být stabilnější složení obrany.
Ani to se nedařilo. Naše hra působí často dost chaoticky, málo udržíme míč a kazíme mnoho
přihrávek. Nelze spoléhat na to, že T.Horký projde půl hřiště a úspěšně zakončí. Zdá se, že
ani tréninková morálka není příliš na výši. Jestliže si hráči v týdnu (úterý, středa) nejdou
posílit fyzickou kondici samostatně a v pátek den před utkáním se sejde málo členů A-týmu,
tak nemůže klapat souhra a ani technické dovednosti se nevylepší.
Morálka docházky k zápasům by se měla také zlepšit, protože nepřispívá ke klidu, když se
ještě 30 minut před utkáním neví, kdo nastoupí Myslím, že i životospráva některých hráčů
není zrovna vzorová (nechci jmenovat)
V samotných zápasech i při dobrém průběhu, pokud jde o vstřelené branky, tedy když jasně
vedeme, by se měli ujmout řízení hry zkušenější hráči a dovést utkání do úspěšného konce.
Není přece možné, abychom ve 3 zápasech během 10 minut dostali vždy po 3 brankách.
Nutné je i v kabině určit, kdo bude jakou standardku zahrávat (nedali jsme 2 penalty) a jakou
taktiku na soupeře zvolit.
Výsledkem je 16 bodů z 36 možných, 6. místo a lehce aktivní skóre, ovšem na 5. místo
ztrácíme 4 body a za námi jsou 2 týmy jen o skóre.
Pokud jde o béčko, tak odehrálo nejlepší podzim ve své historii. Je to dáno tím, že pravidelně
nastupují starší, zkušení a v áčku dříve ostřílení borci (Pavel Mol, P. Mazour v V. Krůta) a
vždy aspoň poločas hrávají ti lepší mladíci z áčka (Horký, Špaček, ev. před zdravotní pauzou
Lukeš). Béčko nemá kam sestoupit, tudíž se na hřišti může projevit menší nervozita a zápas
si více hráči užívají. Skoro se zdá, že i diváci na B-tým chodí raději než na áčko.
Žáci to mají letos těžké. Není jich dostatek a ještě trpí tím, že nemají mezi většími kluky
vyložené lídry a fotbalisty, jako byli v minulé sezoně P.Krotil a J. Pilík a většina žáků je ještě
fyzicky nevyspělá. Proto také prohrávají a jsou na chvostu tabulky. Situace se ale může
během 1 roku rapidně změnit, protože se ukazuje 5-6 velmi dobrých z těch mladších až
nejmladších. Velký dík Vlastovi Krůtovi za vedení a také řadě podporujících rodičů. Žáci by
potřebovali ještě jednoho vedoucího, aby nebylo vše jen na V. Krůtovi.
Jak bude vypadat výhled na jaro u těch dospělých?

Přes zimu patrně žádná posila nepřijde, není vytipovaná ani na ni nejsou peníze. Hodil by se
kvalitní defenzivní záložník a nějaký typický střelec, jakým býval v minulosti P. Mazour.
Soustředění na horách(běžky, výběhy bez lyží) je naplánováno na 24.-28.2.16 v Mariánské u
Jáchymova v Krušných horách. Kromě toho tradiční sálová kopaná od 9.1.16 v tělocvičně
odborné zemědělské školy v Sedlčanech-soboty od 12 do 13 hod.
Cílem pro jarní část mistrovské sezony ve 3. třídě by měl být klidný střed tabulky, domnívám
se, že výše to nepůjde. Musíme si dát velký pozor na zbytečné ztráty, protože budeme mít
prakticky 2 třetiny zápasů venku.
MUDr. Pavel Žebrakovský, předseda oddílu kopané

Zdravím všechny čtenáře KL, ať chceme nebo ne, Vánoce se nezadržitelně blíží, do

Štědrého dne zbývá již jen několik dní. Adventní čas prožíváme ve škole v pohodě a děti si
užívají různé předvánoční akce. Udělejte si v tomto adventním čase i vy volnou chvilku a
přijďte se podívat v pondělí 21.12. v 16.00 hod. na vánoční pásmo do kulturního domu, jste
srdečně zváni.
Od září do prosince se také v naší škole
stále něco dělo. Asi nejdůležitější zprávou
je již skončená třídenní kontrola ČŠI.
Kromě této kontroly a kromě výuky se
odehrávalo ve škole mnoho dalších akcí,
které jsou doplňkem ke klasické výuce.
Byly to akce vzdělávací (Přemyslovci na
českém trůně, Den zdravé svačiny,
Energetická
gramotnost,
oslava
Mezinárodního dne hudby spojená se
zpěvem u klavíru, Dopravní a tělesná
výchova na in-line dráze), kulturní
(představení
Babička
v divadle
Na
Fidlovačce, exkurze v Praze, Vánoční trhy a kavárna, Mikulášská nadílka), sportovní
(fotbalový turnaj Coca Cola Cup, soutěže ve florbalu, plavání přípravné třídy), akce školní
družiny (Drakiáda, Mikulášská diskotéka), akce školního parlamentu (Halloweeen, soutěž o
nejhezčí adventní věnec), exkurze u koní ve Zduchovicích, přednášky prevence. Informace o
všech těchto akcích najdete na našich neustále aktualizovaných webových stránkách
www.zskamyknv.cz.
Ani
v oblasti projektů nezahálíme, zapojili jsme se do projektů podpořených z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které jsou spolufinancovány Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, do projektu výzva 56 - Čtenářské
dílny a do projektu výzva 57 - Technické vzdělávání. V rámci projektu čtenářské dílny jsme
zakoupili 400 nových knižních titulů, zavedli čtenářské dílny a nově jsme vytvořili čtenářský
koutek. Cílem druhého projektu je rozvoj technického vzdělávání žáků na základních
školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu tento projekt přispívá tím, že ze
získaných finančních prostředků škola vybavuje školní dílnu potřebným nářadím a
pomůckami. V rámci projektu všichni chlapci 2. stupně vyráběli ptačí budky.
Z výše uvedeného výčtu akci musí být všem jasné, že místní škola nezahálí, že se v ní
neustále něco děje a že dětem výuku průběžně zpestřujeme různými doplňkovými akcemi.
Dovolte mi i prostřednictvím KL poděkovat zřizovateli a ostatním složkám v obci za
spolupráci se školou, která je na příkladné úrovni. Zároveň mi dovolte jménem všech

zaměstnanců školy popřát Vám šťastné a veselé Vánoce plné radosti, klidu, splněných přání
a kouzelných okamžiků a v roce 2016 hodně zdraví, štěstí a úspěchů, ať už v soukromém
nebo pracovním životě.
Alena Suchopárová, ředitelka školy



Zpráva tenisového oddílu
Tenisté ukončili sezonu na důstojných místech.
Družstvo A si dalo za cíl udržet druhou třídu. Ve
velké konkurenci obsadilo v tabulce páté místo z
osmi teamů. Mise byla splněna, když Příbram
skončila za Kamýkem na šestém místě. Družstvo B
skončilo na pátém místě, ač bylo zužováno
občasnou absencí stěžejních hráčů z důvodu
pracovního vytížení, či doplnění A družstva. Dále
tenisté pořádali v letních měsících tradiční turnaje.
Čtyřhry
mužů,
retro, soutěž jednotlivců ČTS a posvícenský koláč.
Různá jména se objevovala na různých místech v
konečném pořadí, což dokazuje vyrovnanost našich
hráčů. Výsledky a fotky můžete shlédnout na http://teniskamyk.webnode.cz/.Tenis v Kamýku
opravdu žije a aktivita mladých tenisových nadějí to
jenom dokazuje. Na kroužek pravidelně dochází
patnáct tenistů a předvádí pěkné kousky, což nám
dělá velkou radost.
Vlastimil Balek

 Vážení přátelé-senioři,

nejdříve nám dovolte vás, senioři a všechny spoluobčany pozdravit a opět se pozastavit nad
tím, jak ten čas utíká a že další rok bude za námi. Vy mladí, nesmějte se :-), my starší už roky
tolik „nepřehazujeme“, jen se každý rok zamýšlíme nad tím, kolik nám jich ještě zbývá,
takříkajíc „kolik nám toho kukačka nakuká“.
Nebudeme tedy na nic čekat a s tradičními sobotními zájezdy na plavání v Příbrami, Berouně
nebo Měříně začneme hned zkraje roku 2016. Takže program „plaveckých zájezdů“ vypadá
následovně: 9.1. Příbram, 23.1. Měřín, 6.2. Beroun, 27.2. Měřín. Zájezd do Berouna
předpokládáme velkým (cca 40-45 místným) autobusem, ostatní budou pro 21 účastníků.
Autobus bude odjíždět vždy 08.40 z Velké a v 09.00 z Kamýku. Sledujte naši nástěnku!
Závěrem bychom rádi poděkovali našemu obecnímu úřadu za celoroční pomoc při našich
akcích i za finanční injekci, která nám pomáhá tyto akce konat.
Přejeme všem lidem dobré vůle krásné a pohodové prožití svátků Vánočních a do Nového
roku 2016 jen to dobré.
Za výbor MO SDČR v Kamýku nad Vltavou, předsedkyně Miloslava Postawová
Vážení spoluobčané, jménem Sboru dobrovolných hasičů Velká Vám
přejeme krásné prožití Vánočních svátků a pohodový nový rok 2016.
Ať nás v tom novém roce při zásahových akcích vidíte co možná
nejméně a na společenských akcích co možná nejvíce. Výbor SDH Velká

