K a m ý c k é l i s t y II
zpravodaj nezávislých
---------------------------------------------------------------Ročník XX. / číslo 5, říjen 2017, zdarma
volně navazuje na KL ročník XXIII.
Neprošlo jazykovou úpravou
 Petr Halada

Vážení spoluobčané,
podzim zbarvil stráně kolem Kamýku a Velké do roztodivné barevné škály a z mnohých
komínů začínají k nebi stoupat sloupce šedých nebo hnědých hadů, ze kterých se někdy nad
údolím vytvoří peřina. Prosím, dbejte, abyste vždy topili kvalitním topivem a nespalovali
odpadky nebo nedovolené materiály. Škodlivé látky ze spalin dýcháme pak všichni. Děkuji
Vám.

* Srdečně vás zveme na vzpomínkovou akci

„Uctění památky zesnulých“,
která se bude konat ve čtvrtek 2. listopadu od 18 hodin na kamýckém hřbitově

* ve čtvrtek 9. listopadu vás mateřská škola zve na

Svatomartinský průvod,
který od školky vyjde v 16 hodin. Nezapomeňte na lucerničky.

*

ve středu 29. listopadu vystoupí od 19 hodin s předvánočním koncertem
v obřadní síni obce

Zuzana Stirská
znáte ji ze Semaforu, z Lucerny, z televize, ale vystupovala i u nás v Kamýku.
Tentokrát ji uvidíme v pořadu JEN JÁ A KLAVÍR.
Máme možnost obdivovat úžasnou šíři jejího záběru - od lidovek přes písně
Semaforu po hity jako Amazing grace (skladba slýchaná od Karla Gotta) nebo
šansony z repertoáru Edith Piaf či Hany Hegerové. Z doby, kdy zpívala
v Německu, zazní třeba „Řekni, kde ty kytky jsou“. A možná dojde i na vaše
přání… Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru!

 Informace z radnice
o dle sdělení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje by 15. listopadu 2017 mělo
dojít k uzavření mostu ve Velké přes Vápenický potok. Uzavírka bude trvat minimálně
do června 2018. Současně s uzavírkou mostu bude zprovozněna lávka pro pěší vedle
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opravovaného mostu. Směsný odpad z nemovitostí za mostem bude i nadále svážen
v pondělí.
do konce letošního roku bude firma Hochtief CZ těžit usazený sediment v ústí
Vápenického potoka ve Velké. Investorem stavby je Povodí Vltavy. Vytěžený materiál
bude kvůli odvodnění ukládán na břehu a následně odvážen (až do dubna 2018). Po
skončení prací, jak uvedla zodpovědná pracovnice Povodí Vltavy, budou všechny
pozemky uvedeny do původního stavu.
Lesy ČR, správa vodních toků, stále bojuje s firmou, která byla vybrána na opravu jezu a
přehrádek na Vápenickém potoce ve Velké. Tahanice o kvalitu díla, správné ukládání
kamenů, nedodržování harmonogramu vedly až k penalizaci stavební firmy. Což je sice
hezké, ale dokončení díla je zatím v nedohlednu, i když investor obecní úřad ubezpečuje,
že do konce roku bude vše hotovo.
k 30.9.2017 bylo v Kamýku nad Vltavou 20 nezaměstnaných osob, z toho 12 žen.
za opravu auta SDH Velká obec uhradila 65.782,- Kč.
konečně bude Krajskou správou a údržbou silnic zahájena oprava komunikace II/118
v úseku od křižovatky na Velkou směrem na Zduchovice ke konci obce. Další části
průjezdní komunikace II/102 v obci budou opraveny na jaře roku 2018. Oprava bude na
žádost Policie ČR rozdělena na 4 etapy. Uvedené termíny se mohou měnit, pokud
nebude příznivé počasí nebo dojde k poruše techniky či zpoždění dodávky materiálu.
1. etapa, 350 metrů (od tenisových kurtů k hranici obce) pravé strany silnice bude
frézováno 2.11., pokládka tří vrstev živice bude 5.- 7.11. Průjezd okolo opravovaného
úseku bude umožněn na semafory, a omezeně k nemovitostem u komunikace, pouze
při pokládce nového asfaltu se nebude moci vjíždět k nemovitostem u opravované
komunikace.
2. etapa, 350 metrů (od tenisových kurtů k hranici obce) levé strany silnice bude
frézováno 9.11., pokládka tří vrstev živice bude 12.- 14.11. Průjezd okolo
opravovaného úseku bude umožněn na semafory, a omezeně k nemovitostem u
komunikace, pouze při pokládce nového asfaltu se nebude moci vjíždět
k nemovitostem u opravované komunikace.
3. etapa, 150 metrů (od křižovatky k tenisovým kurtům) pravé strany silnice bude
frézováno 16.11., pokládka tří vrstev živice bude 20.- 22.11 Průjezd okolo
opravovaného úseku bude umožněn na semafory, a omezeně k nemovitostem u
komunikace, pouze při pokládce nového asfaltu se nebude moci vjíždět
k nemovitostem u opravované komunikace.
4. etapa, 150 metrů (od křižovatky k tenisovým kurtům) levé strany silnice bude
frézováno 23.11., pokládka tří vrstev živice bude 29.11- 1.12. Průjezd okolo
opravovaného úseku bude umožněn na semafory, a omezeně k nemovitostem u
komunikace, pouze při pokládce nového asfaltu se nebude moci vjíždět
k nemovitostem u opravované komunikace. POZOR - 2. a 3. 12. bude silnice zcela
uzavřena a nebude možné na opravovaný úsek vjíždět.
za rekonstrukci schodiště v centru obce bylo stavební firmě uhrazeno 454.075,- Kč
již počtvrté za sebou získala obec Kamýk nad Vltavou 1. místo v celostátním kole soutěže
„Úřad půl na půl 2017 – respekt k rovným příležitostem“
opravený jižní chodník okolo komunikace na Zduchovice je již hotov a bylo za něj
zaplaceno 662.045 Kč.
A to je peněz, řekl mi jeden občan, já bych to udělal ZA POLOVINU!!! V tom případě
není nic jednoduššího, než předložit nabídku do výběrového řízení na obecní úřad.

Například na opravu střechy na domě č.p. 153 nebo na opravu střechy na hasičské
zbrojnici ve Velké byli osloveni tři dodavatelé v okolí a poptávka vyvěšena na stránkách
obce. Ze tří zaslaných nabídek byla vybrána pro obec ta nejvýhodnější. Dodavatel
přestavby bývalé jídelny kulturního domu byl také vybrán z výběrového řízení, ve
kterém bylo osloveno pět firem z okolí obce, výběrové řízení bylo vyvěšeno na
webových stránkách obce a na profilu zadavatele. Nabídky nicméně zaslaly pouze dvě
firmy, ze kterých komise vybrala nejlepší nabídku. Nejinak tomu bylo v případě výběru
firmy na dodávku hasičského auta, dýchacích přístrojů pro hasiče a dalších akcí. Pokud
máte zájem se výběrového řízení v obci zúčastnit, sledujte obecní web nebo profil
zadavatele, nebo se na obci zeptejte a pak své nabídky zašlete na obecní úřad.

 Z deníku kamýckého vandala
o všimli jste si, že opět nefunguje měřič rychlosti od Krásné Hory? Již podruhé nějaký
dobrý automobilový závodník z něj vytrhal dráty. Vandalský čin řeší Policie ČR a Krajská
správa a údržba silnic.
o v domě č.p. 181 byly instalovány nové schránky, u jedné z nich při instalaci nějaký
nenechavec ukradl klíč, u další rozbil zámek a také zničil jeden nově instalovaný zvonek

 Cestování trochu jinou sanitkou

Co vznikne spojením výhod sanitky a taxíku? Novodobá Sanitka. Že jste ještě nic takového
neslyšeli? Jedná se o projekt, který funguje již v mnoha okresech ČR a v průběhu léta jsme
začali poskytovat naše služby i v okrese Příbram.
Tento jedinečný projekt je zaměřen na přepravu nemocných, handicapovaných, seniorů a
maminek s dětmi.
Naší hlavní náplní je přeprava nemocných, kteří
Novodobá sanitka Příbram
nemají nárok na dopravu sanitním vozidlem.
Speciální výhoda pro obyvatele
Mnoho starších a nemocných občanů stále řeší
Kamýku nad Vltavou
situaci, jak se dopravit ke svým praktickým či
Sleva 10% na všechny služby
odborným lékařům. Nemají vlastní dopravní
prostředek a rodina je v dnešní hektické a uspěchané době pracovně vytížena. Proto jsme se
rozhodli přijít se službou přepravy, pomoci a doprovodu k lékařům, do lázní, na rehabilitace
atd. Naše klienty vyzvedneme v bytě či v ordinaci, doprovázíme je, pomáháme jim
s vyřizováním formalit u lékařů a v případě potřeby jim vyzvedneme léky. Za základní
asistenci si nic neúčtujeme, klienti platí za samotnou přepravu a naše ceny jsou pro ně velmi
příznivé.
Novodobá sanitka nabízí také službu pro starší občany – službu Senior servis. V rámci této
služby naše klienty přepravíme kamkoliv potřebují a poskytneme jim asistenci. Dopravíme Vás
na nákupy (včetně doprovodu a pomoci řidiče), odvezeme Vás na úřady, za přáteli, za rodinou,
na výlety, na veterinu s čtyřnohým miláčkem,…. .
Vozidla Novodobé Sanitky splňují veškeré bezpečnostní standardy, jsou vybavena invalidním
vozíkem, berlemi, dětskými sedačkami a ochranný postřik vozidla nanotechnologiemi zajišťuje
klientům vysokou hygienickou bezpečnost během přepravy. Službu poskytujeme každý všední
den od 6hod. do 16 hod., ale po předchozí domluvě s klientem jezdíme kdykoli, včetně
víkendů. Kontakt na nás (dispečink): 737 308 777
Navštivte naše internetové stránky www.novodobasanitka.cz

 Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé
Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním
přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny
zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně
určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační
kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě,
že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč
až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.
Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje.
K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole
technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé
kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu
povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem
nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad
prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě
kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída
kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území
Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty
k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu
vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní
novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí
bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do
vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na
webových stránkách Středočeského kraje.

Co jste, hasiči, co jste dělali
...zpívá se ve známé písničce. Tak co jsme dělali? Ve stručnosti si to shrňme:
V únoru proběhla brigáda ve zbrojnici, při které jsme vyklidili nepotřebný materiál a odstranili
původní stará vrata, na jejichž místo byla již předtím nainstalována vrata nová, vybavená
elektrickým pohonem otevírání i zavírání.
23. dubna jsme zorganizovali brigádu na pionýrské základně v Čimelicích jako pomoc při
přípravě na sezónu letních dětských táborů
29. dubna jsme uspořádali „železnou sobotu“ tedy sběr starého železa po celém Kamýku.
Sebraný šrot byl pak zpeněžen. K tomu nám obecní úřad přidal výtěžek
prodeje dalšího šrotu a celková částka připadla naší jednotce SDH k financování její činnosti.
14. května 2 naši členové ve slavnostních uniformách vítali účastnice obecní oslavy Dne matek
28. května uspořádala naše jednotka v rámci „Kamýckého prášení“ soutěž amatérských
družstev v požárním útoku
15. června se naše pětičlenná delegace zúčastnila oslav 130. výročí založení jednotky SDH
Hříměždice, součástí byla i prezentace naší historické stříkačky „Stratílek“

19. až 20. srpna měla naše jednotka soustředění a přípravu na další soutěže, šlo hlavně o
secvičení našeho nového družstva žen získaného přijetím členek požární hlídky závodu Kamýk
Daunen. Prostory na základně Čimelice nám poskytl Pionýr oplátkou za jarní brigádu
4. září jsme se zúčastnili „Dne s neziskovkami“ kde si děti i dospělí mohli prohlédnout naši
techniku i si vyzkoušet hašení s proudnicí
Naše jednotka zabezpečovala požární dozor na akcích jako je „Zelesa“ nebo „Pivosláva“
Během roku probíhala i soutěžní sezóna, zde je přehled výsledků dosažených našimi družstvy:
22. dubna Rožmitál, družstvo mužů „B“ skončilo na 4. místě, muži „A“ na 6.
27. května Okrsková soutěž v Drážkově, štafeta mužů do 35 let byla 3., muži nad 35 let
soutěžili v požárním útoku a skončili 2.
9. září Zduchovice, muži „B“ 3. místo, muži „A“ 5. místo, ženy „A“ 6. místo, ženy „B“ 7. místo
16. září Petrovice, naše družstvo žen skončilo na 8. místě
30. září Krásná Hora, naši muži „A“ obhájili loňské vítězství a získali Svatováclavský pohár,
muži „B“ a ženy „A“ obsadili ve svých kategoriích shodně 5. místo, ženy „B“ skončily 6.
Po této soutěži jsme si uspořádali vyhodnocení sezóny spojené s posezením a hostinou,
tradičním opečeným prasetem.
Ovšem nejen těmito akcemi žije naše jednotka. Probíhá průběžná údržba techniky v
provozuschopném stavu, což je při věku našich „veteránů“ Tatrovky a Avie opravdu velký
úkol. Zde se ale již výrazně “blýská na lepší časy“.
Tento rok nám byla předána do užívání nová převlékárna a dýchací přístroje spolu s částkou za
prodej obecního šrotu. Děkujeme tímto Obecnímu úřadu v Kamýku za podporu naší činnosti.
Hlavní naší činností jsou samozřejmě zásahy při požárech a jiných akcích zachraňujících zdraví
a životy jakož i materiální hodnoty. Bilanci těchto zásahů zveřejníme začátkem příštího roku.
Za SDH Kamýk nad Vltavou Tomáš Postawa

 Naše Pionýrská skupina Kamýk nad Vltavou pracuje s dětmi řadu let. Organizujeme letní i
zimní tábory, pořádáme i akce přímo v obci a okolí. Při letní činnosti se na Loužku rekreovalo
mnoho dětí, konalo se tam pět turnusů. My jsme měli poslední turnus koncem srpna, i ten byl
naplněn, bylo na něm 30 dětí z Kamýku
nad Vltavou a okolí.
Koncem září jsme jeli do Čimelic na akci
Setkání dětí a mládeže ze Středočeského
kraje, kde naše skupina pro účastníky
organizuje nejrůznější soutěže, hry, jízdu
na čtyřkolce a buggině, lezení po lanech a
další. Večer pak tančí při hudbě s
barevnými efekty, což se jim velice líbí.
Z
připravovaných
akcí
zmiňujeme
Mikulášskou párty, která bude začátkem
prosince, bližší informace se dozvíte z plakátů.
Od října se rozběhl klub florbalu pod vedením V. Mareše, pokračují Rybičky pod vedením D.
Kyrianové, T. Folbrechtové a I. Marešové. Všem dobrovolníkům děkujeme.
Dalšími akcemi budou o pololetních prázdninách Ledová Praha a o jarních prázdninách se
chystáme na zimní pobyt do hotelu Jizera v Horní Sytové.
Věříme, že všechny akce budou hojně navštěvovány, těšíme se na Vás.
Zdeňka Recmanová

Již šestý ročník kamýcké drakiády proběhl v sobotu 21. října na Trojanově vrchu. Kromě již
tradiční bugginy, lan a paintballu si děti mohly vyrobit placku se svým vlastnoručně
nakresleným námětem.

 Pochvala patří všem občanům, kteří třídí odpad. Z uvedeného grafu a tabulky pod textem
vyplývá, že pomalu, ale jistě narůstá množství vytříděného odpadu a klesá vývoz odpadu
směsného. Potěšitelný fakt. V roce 2014 jsme se v rámci Středočeského kraje umístili v soutěži
„třídíme nejlépe“ na 153 místě, v roce 2016 jsme poskočili na místo 35. Od roku 2018 se ale
začnou velmi razantně zvyšovat poplatky za skládkování směsného odpadu, do roku 2020 se
mohou vyšplhat až na čtyřnásobek dnešní částky a to také
znamená, že místní poplatek za svoz odpadu se zvýší
z dnešních 500,- Kč na minimálně 1.250,- Kč na osobu. ALE
nemusí! Pokud se nám společným úsilím podaří snížit
množství směsného odpadu v našich odpadních nádobách,
poplatky se navyšovat nebudou. Takže vše bude záviset jen
na nás a na naší ochotě domovní odpad kvalitně třídit. A já
věřím, že se nám to podaří. Na fotografii vpravo se třídění
občanovi ale naprosto vymklo z ruky! V celém pytli byly
jen plastové lahve, papír a kartonové obaly. Pokud by tedy byl odpad řádně vytříděn, do
nádoby na směsný odpad by nebylo odhozeno vůbec nic.
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