K a m ý c k é l i s t y II
zpravodaj nezávislých
---------------------------------------------------------------Ročník XXI. / číslo 4, červenec 2018, zdarma
volně navazuje na KL ročník XXIV.
Neprošlo jazykovou úpravou
 Petr Halada
Vážení spoluobčané,
i ve druhé polovině léta je na co se zajít podívat. Srdečně vás zvu.

Pozvánky na akce v obci:
 12.8. (ne) Den židovských památek – prohlídka židovského hřbitova nad Kamýkem, otevřeno
bude od 9 do 16 hodin.
 18.8. (so) tradiční tenisový turnaj smíšených dvojic „Posvícenský koláč“ začíná ve 9 hodin na
tenisových kurtech
 18.8. (so) volejbalový turnaj „Memoriál Karla Suchého“ od 10 hodin na Duhovém hřišti,
soutěží smíšená družstva 5+1
 31.8. (pá) letní kino – Dvě nevěsty a jedna svatba po 20 hodině na zahradě základní školy,
v případě nepříznivého počasí v kulturním domě. Hrají: Polívková, Klepl, Geislerová, Plesl,
Holubová, Dolanský. Deky s sebou. Občerstvení zajištěno. Vstupné 50,- Kč.
 1.9. (so) tradiční farmářské trhy pod obecním úřadem
 2.9. (ne) od 14 hodin pod kamýckým hradem Den s neziskovkami. Soutěže a hry s odměnami
pro děti a dospělé, organizují kamýcké neziskové organizace
 9.9. (ne) pouť a přivítání nového zvonu v kamýckém kostele
 7.9. (pá) Senior v kyberprostoru – vhodně moderovaný seminář od 9 hodin v základní škole na
jehož programu jsou komunikační dovednosti ve virtuálním světě, kyberšikana, netiketa,
pravidla bezpečného používání internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, zneužití
mobilních telefonů a další. Dostavit se může každý zájemce.
 8.9. (s0) Zájezd do Berouna na Keramické trhy, odjezd v 7.30 hodin od COOP, odpoledne
návštěva plaveckého bazénu nebo volný program. Přihlásit se můžete u Zdeňky Chobotské
 15.9. (s0) Vrškamýcká pivosláva u hradu Kamýk
 6.10. (so) od 15 hodin oslava Dne seniorů v kamýckém kulturním domě. Malé občerstvení
zajištěno, na programu bude vystoupení dětí a Felixe Holzmanna. Prosíme o přihlášení na akci
na kamýcké radnici.
Bude vás zajímat:

♠ k 30.6.2018 bylo v Kamýku nad Vltavou 3,6 % nezaměstnaných, což je 23 osob, z toho 13 žen.
Počet volných pracovních míst v okolí obce je 60.

♠

Třetím semestrem bude pokračovat Akademie třetího věku v Kamýku nad Vltavou. Pokud
máte zájem se ještě přihlásit, můžete. Téma tohoto semestru je Vlastivědné putování po českých
regionech. Termíny přednášek renomovaných historiků pana Kotlaby a Bauera jsou 24.9., 9.11.,
26.11. a 11.1.2019 vždy v základní škole. Současně vám nabízíme velmi zajímavý seminář –
Senior v kybeprostoru, který se bude konat 7.9.2018 opět v základní škole.

♠

Pro dokončení opravy Vápenického potoka byla již zhotovena aktualizace projektové
dokumentace, tak nám sdělil odpovědný pracovník Lesů České republiky, jež mají potok ve
správě. S opravou by chtěli začít letos na podzim.

♠

Dalších 52 kol bylo odvezeno do afrického státu GHANA z Kamýku nad Vltavou. Budou
sloužit dětem, aby se dostali do školy, neboť dojezdová vzdálenost je mnohdy větší než 20
kilometrů a žádná doprava zde nejezdí. Kola můžete odevzdávat prostřednictví obecního
úřadu.

♠

Finanční úřad ČR provedl kontrolu dotací, které získala obec na činnost SDH, na nákup
zametacího vozu a na rekonstrukci uhelné kotelny a zateplení základní školy a neshledal žádné
nedostatky nebo prohřešky.

♠

V posledních několika letech bylo z evropských peněz financováno 16 projektů, což je
nejvíce ze všech obcí v celém okolí. V současné době jsou podány žádosti o dotace:
- na vybudování kanalizační stoky v lokalitě Habrov. Celková hodnota stavby by měla
dosáhnout 1.675.000,- Kč. Pokud bude dotace přidělena, práce budou zahájeny na
podzim letošního roku. Výběrové řízení na stavební firmu již proběhlo.
- na malý dodávkový elektromobil, který by v obci sloužil ke svozu odpadu a pro drobné
práce na údržbě veřejných prostranství. Dotace je ve výši 600.000 Kč. Žádost byla
podána na SFŽP
- na opravy rozpadlých můstků a oplocení hradu Kamýk na Středočeský kraj.
- na komunitní centrum v přízemí bývalé armádní jídelny kulturního domu. Vzniknout
by zde měly dvě vybavené klubovny pro činnost neziskových organizací. Žádost
v celkové hodnotě kolem 11 milionů korun byla podána na MAS Sedlčansko, o.p.s.
- na modernizaci výuky přírodních věd v základní škole v celkové hodnotě dva miliony
korun bude podána na MAS Sedlčansko, o.p.s.
- na projekt Zvýšení kvality řízení obce Kamýk and Vltavou. Projekt obce se komplexně
zaměřuje na zvýšení kvality fungování obce a snížení administrativní zátěže. Tohoto cíle
v rámci projektu bude dosaženo skrze komplexní soubor aktivit zahrnující tvorbu
pasportů pro efektivní řízení obce, podporu nástrojů komunikace s veřejností včetně
zavedení moderních nástrojů, tvorbu výstupů pro strategické řízení a vzdělávání
zastupitelů. Neoddělitelnou součástí projektu je evaluace jako záruka efektivity
projektu. Podáno na MPSV a celková hodnota projektu je 2.282.000,- Kč.

♠
♠

V okolí radnice se můžete připojit na WIFI infocentrum. Heslo pro zájemce je infocentrum.

Kamýčtí hasiči převzali nový dopravní automobil Ford Tranzit kombi V363 Trend 2.0 TDCi
s hasičským přívěsem v celkové hodnotě 1.165.230,- Kč. Získané dotace na tento automobil jsou
ve výši 750.000 Kč za Středočeského kraje a z Generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru.

♠

17. září by měla být zahájena kompletní oprava povrchu vozovky průjezdní komunikace
obcí, jejímž investorem a objednavatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.
Akce bude rozdělena na tři etapy. V první etapě bude opravena vozovka od vjezdu do čerpací
stanice za budovu radnice. Objízdné trasy povedou sídlištěm a pod obecním úřadem. Druhá
etapa bude zahájena přibližně 26.9. a práce budou prováděny od obecního úřadu ke
křižovatce. Objízdné trasy budou vyznačeny po silnicích kolem obce. Poslední část, malý úsek

mezi mostem a vjezdem k čerpací stanici bude opravován předběžně 12.10. - 14.10.2018 a opět
se bude muset uzavírka objíždět. Z důvodu možných složitějších oprav podloží se mohou
termíny uzavírek měnit, budeme vás o nich informovat na webových stránkách obce a
případně zasílán SMS těm, kteří jsou přihlášeni do mobilního rozhlasu. Při opravě nebude
možné v některých dnech na komunikace vůbec vjíždět, proto prosím dbejte na pokyny
silničářů a na zveřejňované informace, abyste měli možnost se svým vozidlem se ke své
nemovitosti dostat.

♠

Pokud máte zájem dostávat informace o akcích v obci, informace z obecního úřadu nebo
informace o krizových situacích, zaregistrujte se na www.mobilnirozhlas.cz nebo si do
mobilního telefonu stáhněte aplikaci mobilní rozhlas, případně svůj zájem zašlete na email
obeckamyk@obeckamyk.cz.

♠

Konkurz na místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou,
příspěvková organizace vyhlásila v únoru 2018 rada obce. Do konkurzního řízení se přihlásila
jedna uchazečka, které nebyla konkurzní komisí, jež je složena ze zástupců školní inspekce,
profesního odborníka, zástupce krajského úřadu, zástupce rady školy, pedagogického sboru
školy a zástupců obce, doporučena ke jmenování do funkce ředitelky. Rada obce proto
jmenování neodsouhlasila a vyhlásila ihned nový konkurz na místo ředitele. Uchazeči mohou
svou přihlášku podat do 12.9.2018. Konkurzní komise se sejde hned 13.9.2018. O výsledku
konkurzního řízení vás budeme informovat.

♠

Poslední vrstva protihlukového asfaltu na silnici směrem na Zduchovice bude dle sdělení
investora KSÚS a dodavatele položena 29. a 30. srpna 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 pak se čekalo na otevření mostu a na schválení
uzavírky silničním správním úřadem města Příbram a Středočeského kraje.

♠

FS KAMÝČEK MĚL „VAGACE“ V POLSKU
Ve středu 11.7.2018 jsme vyjeli společným
autobusem s řidiči Milanem Petelákem a Milanem
Zvolenským z Kamýku do Golancze. Řidiči Milan a
Milan dostali rázem přezdívku Karel a Karel (podle
filmu Účastníci zájezdu). Pravda je, že s hnědými
podšálky nebyl problém a legrace s nimi bylo dost.
Po jedenácti hodinách jízdy (pauzy byly), jsme
dorazili do Golancze kolem půl osmé večer. V
základní škole jsme měli připravenou večeři a pak
jsme popojeli se ubytovat na internát, který patří
zemědělské střední škole. „Jé, pokoje po šesti! To bude sranda!“ A byla. Děti se zabydlovaly a
dospěláci měli taneční zkoušku.
Program pro nás připravila místostarostka paní Urszula Wierzbicka, která už několikrát
navštívila Kamýk. Naposledy se zúčastnila Pohádkového lesa.
Program byl pestrý:
Středa: Příjezd v 19,30h, večeře do 20h, ubytování, zkouška
Čtvrtek: v 8,-8,30 snídaně, 9,00-10,30 prohlídka zemědělské školy s paní ředitelkou, od 10,30h
prostorová zkouška v hale, v 11,30h vystoupení ve sportovní hale,14,00 h oběd, 14,30 prohlídka
základní školy s panem ředitelem, prohlídka Golancze s Aňou (kostel, muzeum, zámek,

hasičárna, posilovna, fontána...), v 18h večeře, v 19,30h dospěláci zkouška a děti si připravovaly
scénky na náš společenský večer (každý pokoj se zapojil).
Pátek: 8,00 -8,30h snídaně, svačinu a kroj s sebou, malá zkouška, v11h odjezd do Osieku do
skanzenu a pak ve 14h přejezd do Smogulce na grilování a v 15,30h venkovní vystoupení, 19,00
večeře, ve 20,00h společenský večer, kde každý souborák předvedl svůj um, ať už se jednalo o
tanec, zpěv, výřečnost, vtip...zablbly si i maminky.
Sobota: 8,-8,30 snídaně, 10,00-12,00h nákupy, trhy, 12,00 oběd,13,00 odjezd do Wagrowiece
(návštěva kostela, muzea, strážní věže hasičů, akvaparku) v 17h odjezd do Golancze a v 19h
setkání v Rybowu na večeři, procházka kolem rybníka, opékání buřtů, ohýnek, západ slunce,
odjezd na internát cca ve 21,30h
Neděle: 8,00-8,30 snídaně, 9,00-9,30h úklid, loučení, poděkování a předávání dárků...a v 10,10h
odjezd směr „domov“.
Večer jsme dorazili unavení, ale spokojení. Polsky trochu rozumíme, ale mluvit moc neumíme.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a organizování zájezdu a věřte, že jsme naši
obec reprezentovali skvostně.
A nezapomeňte, že září je měsíc, kdy je dobré začít tancovat v souboru. Máme nové
choreografie.
Jarka Špačková

♠ Vrškamýcká Pivosláva
IV. ročník Vrškamýcké Pivoslávy proběhne v rytmu hudebních návratů a staré klasiky. Celá
událost začne v sobotu 15. 9. od 13:00 otevřením hradních bran. Pro malé i velké bude
připravena řada vystoupení a zábavy. Krátce uveďme vystoupení kapely Basketles (Beatles and
Creedence revival), dále osvědčených dobříšských Wocaties band a hudební štafetu ukončí
hudebním nářezem kapela Alkehol revival. Na nádvoří předního hradu (v altánku) vystoupí
opět Country band Výkop.
V průběhu celého odpoledne se můžete těšit na vystoupení šermířské skupiny Burdýři, Kejklíře
Lukáše, sokolnickou skupinu TEIR. Divadlo bude reprezentovat kamýcký KADIS svou verzí
Dívčí války a kamýcké aquabelly.
Pivovarskou dovednost nám letos představí 6 regionálních pivovarů – chybět nebude
Pivovarský dvůr Zvíkov, jinecký pivovar Vilém, pošumavský Lyer, Novoměstský pivovar z
Prahy ani pivovar z Podlesí – snad se dočkáme legendárního Hulváta! Novinkou bude
krkonošský Medvěd z Vrchlabí.
Nejen kulturou a pivem je živ člověk. Zmrzka u Ádi pro nás všechny připraví langoše, klobásy,
palačinky, bůčkovou pomazánku a další dobroty. Novinkou bude prasátko na rožni!
Rádi bychom vás také informovali, že se jedná o nevýdělečnou akci, která je kryta výnosem z
prodeje lístků, pronájmu stánkových míst a dílem pak obecním rozpočtem. Účinkující vystupují
za minimální úplatu a mnohokrát zcela zdarma, včetně většiny dobrovolníků a všech
organizátorů.
Doufáme, že se vám letošní ročník bude líbit a přijdete se pobavit na místo s duší!!
Organizátoři

♠

Deník kamýckého vandala.
- namistrovaný borec rozkopal svody dešťových okapů ve dřevostavbách na hradě
- milovník rychlých kol vytrhal dvakrát za sebou přívodní kabely k měřiči rychlosti na
silnici na Zduchovice a jednou na příjezdu do obce od Velké. Opravy vyšly na 25.000
korun.

