K a m ý c k é l i s t y II
zpravodaj nezávislých
---------------------------------------------------------------Ročník XXI. / číslo 3, květen 2018, zdarma
volně navazuje na KL ročník XXIV.
Neprošlo jazykovou úpravou
 Petr Halada

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zvu na Kamýcké prášení 2018, které je letos věnováno vorařské tradici na
řece Vltavě. Stavitel voru Jiří Zdislav Jankovský jej postavil po vzoru starých mistrů a při
plavbě se dozvíte, co je to žabka, houžev, svlak a sluk.

KAMÝCKÉ PRÁŠENÍ 2018
aneb „obnovení vorařských tradic v obci“
Program:
 31.5. (čt) vás dopoledne mateřská škola již tradičně a s humorem
pozve na Kamýcké prášení
 1.6. (pá) velmi zajímavá balónková šou pro děti všech věkových
kategorií s divadélkem MIM.os. od 16 hodin na zahradě základní školy
 2.6. (so) od 9.00 - 12.00 na cestě ku hradu a na hradě Kamýk se
zúčastněte velkolepé a zajímavé akce "POHÁDKOVÝ LES"
 3.6. (ne) v 10 hodin na přístavišti na pravém břehu přijďte na slavnost
k prvnímu obnovenému vyplutí voru na řece Vltavě. Vor bude pro
zájemce jezdit až do podvečera. Doba jízdy je přibližně 1,5 hodiny. Po
návratu voru do přístaviště se znovu s dalšími zájemci rozjede po
proudu řeky a to až do podvečera. Čas dalších odplutí není možné
přesně stanovit, proto prosíme o toleranci. K dobré náladě zahraje
kapela TŘEHUSK, na voru bude harmonikář a na břehu malé
občerstvení.
 4.6. (po) od 17 hodin v kulturním domě divadelní vystoupení žáků
školy Doktorská pohádka a malé taneční překvapení.

 5.6. (út) v 19 hodin na kamýcké radnici beseda o vorech a vorařích
s panem Faktorem, Jankovským a s paní Janou Krajskou.
 6.6. (st) v 19 hodin Dívčí válka v kulturním domě - divadelní vystoupení
našeho domácího souboru KADIS. Těšit se můžete na velmi zajímavé
představení.
 7.6. (čt) od 19 hodin na kamýcké radnici promítání starého českého
filmu o vorařích - Plavecký mariáš s panem Marvanem v hlavní roli.
 8.6. (pá) od 19 hodin romantická podvečerní jízda na voru. Zamluvit si
jízdu můžete u pana voraře Jankovského. Jízda bude i s ohněm na
voru.
 9.6. (so) od 10 hodin plavby na voru dle zájmu do pozdního
odpoledne.
 10.6. (so) od 10 hodin plavby na voru dle zájmu do pozdního
odpoledne.
Plavbu na voru je možné na radnici objednat dopředu pouze pro skupinu cca 15 osob.
Vstupné na vor je dobrovolné.
Následně bude vor vozit zájemce o víkendech v červenci a případně na začátku srpna.

Přijďte, jste srdečně zváni!

♠

k 30.4. 2018 měl Kamýk nad Vltavou 3,9% nezaměstnaných, což je 26 osob, z toho 15 žen.

Počet volných pracovních míst v okolí obce je 61.

♠ Poděkování patří všem, kteří se podíleli na letošní stavbě Májky a na zabezpečení programu
a občerstvení.

♠ Ministerstvo vnitra chtělo zrušit v české republice 450 matričních úřadů, mezi jinými i ten
kamýcký. Po několika jednáních a demonstraci před Úřadem Vlády ČR však došlo k obratu a
matriky budou zachovány, jen jinak financovány. Pro zajímavost uvádím počet matričních
úkonů v roce 2017 – 14 svateb, 5 zapsaných úmrtí, jeden rozvod a jedna změna příjmení. V roce
2017 se v Kamýku nad Vltavou narodilo 8 dětí, zemřelo 10 kamýckých občanů, 27 občanů se
z Kamýku nad Vltavou odstěhovalo a 49 osob se do Kamýku nad Vltavou přistěhovalo.
Celkový počet obyvatel obce k 1.1.2018 je 907.

♠

Přestavba mostu ve Velké probíhá dle harmonogramu, na konci června bude nový most

otevřený. Stavba sociálních bytů v bývalé jídelně kulturního domu také probíhá přesně dle
harmonogramu. Byty budou dokončeny na konci září 2018.

♠ Poslední vrstva protihlukového asfaltu na silnici směrem na Zduchovice bude položena 2. a
3. července 2018. Při samotné pokládce asfaltu bude silnice pro dopravu ZCELA na dobu
nezbytně nutnou uzavřena. Tato vrstva nemohla být z důvodu nízkých teplot položena na
podzim a nyní se čeká na otevření mostu, aby obec nabyla zcela odříznuta.

