K a m ý c k é l i s t y II
zpravodaj nezávislých
---------------------------------------------------------------Ročník XXI. / číslo 5, říjen 2018, zdarma
volně navazuje na KL ročník XXIV.
Neprošlo jazykovou úpravou
 Petr Halada

Vážení spoluobčané,
končí volební období současného zastupitelstva obce. Děkuji proto všem, kteří se na
rozvoji a úspěších naší obce podíleli. Zastupitelům obce, členům výborů a komisí obce a
všem občanům, kteří neváhali se zapojit do dění v obci, či se podíleli na organizaci některé
z akcí anebo přispěli svým umem a prací ke zkrášlení naší obce.
Posuďte sami, jak se naší obci dařilo, jaké stavby se podařilo dokončit, jaká ocenění získat.
Ještě jednou Vám všem děkuji za spolupráci a aktivní práci pro obec a pro nás všechny.

Ocenění obce za volební období 2014-2018:

 2014 - 1. místo v celostátní soutěži „Obec půl na půl" - respekt k rovným příležitostem
 2015 - 1. místo v celostátní soutěži „Obec půl na půl" - respekt k rovným příležitostem
 2015 – Komunální politik roku 2015 – 1. místo v celostátní soutěži v kategorii kulturní,
společenská a vzdělávací činnost
 2015 – Komunální politik roku 2015 – 1. místo v celostátní soutěži
 2016 - 1. místo v celostátní soutěži „Obec půl na půl" - respekt k rovným příležitostem
 2016 – 1. místo nejlepší starosta Čech a Moravy v roce 2016 dle czregion.cz
 2017 – 1. místo v celostátní soutěži „Obec půl na půl" - respekt k rovným příležitostem
 2018 – 3. místo v celostátní soutěži „Obec přátelská seniorům“

Nejdůležitější akce v obci za volební období 2014-2018:

celkové náklady

 2014 – Zkvalitnění nakládání s bioodpady – kompostéry pro občany
o Zametací vůz pro obec na čištění komunikací
o Snížení energetické náročnosti MŠ
o Rekonstrukce místní komunikace v centru obce
o Kanalizace na pravém břehu
o Zateplení budovy obecního úřadu
o Opravy místních komunikací Kamýk a Velká
o Vybavení dětských hřišť
o Veřejné osvětlení na pravém břehu
 Celkem získané dotace v tomto roce
 2015 – Zateplení multifunkčního objektu č.p. 182
o Obnova vodní nádrže na Zduchovickém potoce
o Kanalizace na pravém břehu II. etapa

722.974 Kč
2.100.560 Kč
3.758.858 Kč
3.905.294 Kč
682.593 Kč
1.824.570 Kč
775.195 Kč
134.816 Kč
130.291 Kč
9.545.896 Kč
3.200.326 Kč
827.350 Kč
3.338.053 Kč

Oprava PS 12 pro SDH Velká
Opravy místních komunikací Velká, Habrov a další
Zateplení budovy obecního úřadu
Opravy vstupního prostoru u základní školy
Opravy hasičských zbrojnic Velká a Kamýk
Oprava povrchu Duhového hřiště
 Celkem získané dotace v tomto roce
 2016 – Opravy místních komunikací Velká, u DPS, na Habrově, u 181
o Kanalizace na pravém břehu stoka B1
o Nátěr vysílače a přechod na digitální vysílání
o Protipovodňová opatření obce
o Opravy hasičských zbrojnic Kamýk a Velká
 Celkem získané dotace v tomto roce
 2017 – vybavení pro SDH Kamýk
o Stavba bytů v bývalé kuchyni KD
o Ukazatelé rychlosti
o Nové vybavení školní kuchyně
o Samočistící česle na čistírně odpadních vod
o Opravy a výstavby chodníků a schodiště
o Opravy místních komunikací
 Celkem získané dotace v tomto roce
 2018 – zatím!
o Stavba bytů v bývalé kuchyni KD
o CAS Tatra
o DA pro SDH Ford Tranzit
 Celkem získané dotace v tomto roce
o
o
o
o
o
o

98.000 Kč
704.958 Kč
1.565.694 Kč
352.113 Kč
297.209 Kč
153.248 Kč
8.465.304 Kč
3.594.055 Kč
781.066 Kč
493.858 Kč
159.720 Kč
317.270 Kč
4.637.100 Kč
209.770 Kč
1.290.808 Kč
63.010 Kč
421.938 Kč
399.022 Kč
3.666.226 Kč
645.045 Kč
3.423.530 Kč
9.331.703 Kč
7.229.145 Kč
1.165.230 Kč
12.122.768 Kč

V tomto volebním období tak obec Kamýk
nad Vltavou přijala dotace ve výši 38.194.598
Kč. Každá přijatá dotace však znamená desítky
hodin nad zpracováním projektové žádosti,
přesné provedení projektu a následně jeho
vyúčtování dle příslušných kritérií a směrnic.
Jinak dotace není proplacena. Obec ale také
sama
poskytovala
dotace
na
činnost
neziskovým organizacím pracujícím v obci. Za
toto volební období dosáhla podpora
Kamýčku, Sokolům, hasičům, seniorům a
Pionýrům na jejich přímou činnost částky
1.150.00 Kč.
Informace pro vás:

 slavnost „DEN SENIORŮ“
se letos bude konat v sobotu 6. října 2018 v Kulturním domě v Kamýku nad Vltavou. Oslava
je určena nejen všem seniorům, ale všem příznivcům dobré zábavy, neboť zde na vlastní oči
uvidíte a na vlastní uši uslyšíte výborného humoristu Felixe Holzmanna. Program začne v 15
hodin vystoupením tanečního souboru Galatea, následně uvidíte vystoupení dětí z mateřské

školy a souboru Black end White. Srdečně vás všechny zveme. Protože je ale nutné zajistit
občerstvení pro všechny, prosíme vás, abyste se na oslavu nejpozději do 4. 10.2018 závazně
přihlásili!!! Učinit tak můžete osobně na obecním úřadu, telefonem na čísle 318 677 129,
případně 728 278 264 nebo e-mailem na – obeckamyk@obeckamyk.cz

 Nevíte, kam uložit nebezpečný odpad a elektroodpad? Pak Vám poradíme, neboť Obecní
úřad Kamýk nad Vltavou pořádá v sobotu 13. října 2018

svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu.
Elektroodpad a bioodpad veškerého druhu můžete odevzdat v sobotu 13.10. od 13.30 do
14.00 hodin v areálu dolního autoparku.
Nebezpečný odpad pak můžete odevzdat také v sobotu 13.10.2018 ve 14 hodin před vjezdem
do dolního autoparku v Kamýku nad Vltavou a ve Velké nad Vltavou ve 13.45 hodin na
návsi.

 oslava 100 let české státnosti

Přijměte prosím pozvání na oslavu 100 let české státnosti,
která se bude konat v neděli 28. října 2018. Slavnost bude
zahájena položením věnce k pomníku padlým ve Velké v 11
hodin. Od půl třetí se začne řadit slavnostní průvod na
parkovišti u dětského hřiště a půjde směrem ke kulturnímu
domu. Na kamýckém hřbitově položíme věnec u památníku
obětem První světové války. V kulturním domě vás určitě
překvapí program, který garantují jednotlivé kamýcké
neziskové organizace a který se bude týkat zajímavých
milníků, které se za posledních sto let v Kamýku nad Vltavou
odehrály. Součástí historických zastavení bude i promítání
dobových fotografií a filmů, hraní písní a melodií, které v té době zněly jako hity.
Občerstvení bude zajištěno.
Bude vás zajímat:

♠ v obci jsou umístěny dva kontejnery na textil. Jeden je u fary, druhý u hospody u Krůtů.
U vchodu do školní kuchyně můžete do připravených nádob odevzdávat oleje a tuky
z vaření. Do nádob prosím nelijte jiné oleje – do jedné již někdo nalil motorový olej a celý
obsah tím znehodnotil. Olej prosím také nenechávejte ležet v lahvích vedle sudů, rovnou jej
lijte dovnitř. A vězte, že v množství odevzdaných starých kuchyňských olejů na počet
obyvatel jsme na prvním místě v republice. Jen tak dále. Moc chválím, protože tyto oleje by
skončily v kanalizaci a zbytečně by zatěžovaly čistírnu odpadních vod.

♠

v létě navštívilo kamýcká informační centra na hradě a na obecním úřadu 2.852 osob. Na
voru se celkem projelo 1.924 osob

♠

od roku 2014 do konce září 2018 kamýcká radnice zorganizovala 146 akcí pro občany
nebo se na nich podílela

♠

na konci října budou hotovy byty v bývalé jídelně kulturního domu. Prohlédnout si je
můžete ve středu 24.10. od 16.30 do 17.30 hodin. Byty se budou vytápět teplenými čerpadly
v kombinaci se solárními panely.

♠

výběrové řízení na stavbu komunitního centra v přízemí kamýckého kulturního domu
vyhrála firma S.-B. Sedlčany, stavba bude započata v případě akceptace projektové žádosti a
přidělení dotace na konci roku 2018. Výběrové řízení na stavbu další větve kanalizačního
řádu v lokalitě Habrov vyhrála firma Šindler, důlní a stavební společnost. Předpokládané
zahájení stavby je plánováno také na konec roku 2018.

♠

do konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad
Vltavou se přihlásili tři uchazeči. Z konkurzního řízení, které se bude konat 3.10.2018 vzejde
pořadí vhodných uchazečů, z nichž pak zřizovatel vybere a jmenuje ředitele příspěvkové
organizace. Nový ředitel nebo ředitelka školy se ujme své funkce od 1.1.2019.

♠

nový herní prvek se objevil na dětském hřišti a jedno zcela nové sice malé hřiště u
bytových domů. Jeho výstavbu iniciovali maminky bydlící v bytových domech č.p. 161 a
162, a které se také se podílely na jeho vybudovaní. A pokud si chcete zahrát oblíbenou hru
TWISTER, pak můžete zajít na asfaltové hřiště, kde jej pro vás všechny nakreslila rodina
Galkova. A na témže hřišti naleznete také nové basketbalové koše.

♠

protože nám Silniční správní úřad Příbram a Policie ČR nechtějí povolit na hlavní
komunikaci v obci umístění dalších přechodů pro chodce a ani umístění dopravní značky
pro snížení rychlosti v centru obce jedná obecní úřad s odborníky o zpracování studie, která
by zmapovala rychlost projíždějících vozidel pro umístění úsekového měření rychlosti a také
pro umístění dopravního značení pro omezení rychlosti pro nákladní vozidla.

♠

NEVYHAZUJ MNE. Máte doma starší, nepotřebné, ale kvalitní nerozbité věci,

nástroje, vybavení, které již nepotřebujete, ale je vám je líto vyhodit? Pak právě pro vás od
listopadu 2018 otevíráme bazárek užitečných, ale nepotřebných věcí (nejedná se o oblečení a
boty). Bude otevřen v přízemí kulturního domu a budete zde mít možnost si vybrat, co
potřebujete a co se vám hodí a do bazárku dát věci, které naopak chcete darovat. Otevřeno
zatím bude v sobotu a případně podle zájmu se otevírací doba rozšíří na další dny. Tak
přemýšlejte, co by se do bazárku hodilo věnovat a bude sloužit dalším!

♠

Vážení přátelé školy, dovolte mi informovat o dění ve škole během měsíce září nového
školního roku 2018/2019 a o informacích ohledně mateřské školy kolujících po Kamýku
během prázdnin. Třetího září jsme zahájili nový školní rok přivítáním všech našich žáků ve
škole po prázdninách a také přivítáním deseti nových prvňáčků. Dále jsme využili krásné
zářijové počasí k celoškolnímu výletu na vyhlídku Podkova, následně ještě děti ze
speciálních tříd navštívily Petrovice. Protože podporujeme sportovní aktivity našich dětí,
nechyběla ani cyklistická soutěž pro první stupeň pořádaná sportovním klubem DA-BA. Děti
si při opakování připomínaly učivo z minulého ročníku a už se pomalu připravují na učivo
nové. Takže školní rok 2018/2019 jsme v základní škole úspěšně zahájili a budeme ve
stejném duchu i pokračovat.
V mateřské škole také běží nový školní rok, jak má. Došlo zde sice ke změně vyučujících, což
ale neznamená, že by školka nefungovala. Ani během prázdnin nemuseli rodiče dětí mít
obavy o funkčnost školky. Vedení školy i během své dovolené si s odchodem vyučujících
muselo poradit a také sehnalo vyučující nové. Ve školce proběhla schůzka s rodiči tak jako
každé září, kde bylo vše vysvětleno a zodpovězeny případné dotazy ze strany rodičů dětí.
Všichni máme zájem na tom, aby obě části naší sloučené organizace fungovaly co nejlépe.
Krásný podzim a hodně úspěchů všem přeje Alena Suchopárová, ředitelka školy.

♠ SDH Kamýk – ohlédnutí za sezónou
Soutěžní sezóna 2018 pro kamýcké hasiče skončila, nastal tedy čas na malou bilanci.
Začneme účastí na soutěžích. Nejdůležitější soutěží je každý rok soutěž okrsková, letos
konaná ve Zduchovicích. Tu kamýcká jednotka obeslala dvěma družstvy žen a jedním mužů.
Ženy zabojovaly, družstvo „B“ skončilo druhé, družstvo „A“ třetí. Mužům se již tak nedařilo
a skončili čtvrtí. Kamýcká jednotka se zúčastnila řady dalších soutěží a většinou se neztratila,
o čemž svědčí i výsledky:
- na soutěži v Mokřici obsadilo ženské
družstvo krásné 2. místo,
- 5. místo na soutěži ve Skoupém,
- vítězství žen na netradiční soutěži
„Zhořská
osma“,
kde
mužská
družstva skončila těsně za stupni
vítězů na 4. a 5. místě
- soutěž o Pohár starosty Zduchovic,
muži 4. místo, ženy 5. a 6.
- noční soutěž ve Velké Hraštici, kde
ženy braly pěkné 4. místo, muži
skončili 6. a 9.
- 6. místo žen na soutěži na Budínku
- Svatováclavský pohár v Krásné Hoře, kde se nepodařilo obhájit vítězství v předchozích
dvou ročnících, přesto 4. a 7. místo žen a 5., resp. 7. místo mužů není nutno považovat za
neúspěch
24. června uspořádal kamýcký SDH ve spolupráci s obecním úřadem 1. ročník netradiční
hasičské soutěže, které se zúčastnila 4 mužská a 3 ženská družstva. V kategorii mužů se o
první 2 místa podělil Kamýk, u žen brala kamýcká družstva 2. a 3. místo. Soutěž byla
účastníky hodnocena velmi pozitivně a např. vítězné družstvo žen Kňovice přislíbilo účast
na příštím ročníku. Zde je nutno poděkovat všem, kdo se podíleli na tom, aby návštěvníci
byli spokojení, zejména „Fast Food Orchestru“, který zabezpečil občerstvení.
Nejvýznamnější událostí pro kamýcký SDH ovšem byla razantní modernizace vybavení
jednotky, kdy se péčí vedení obce podařilo získat dotace a koupit zásahové vozidlo Tatra 815
- 7 CAS a přepravní/zásahové vozidlo Ford Transit s vlekem. Tímto děkujeme vedení obce a
zejména starostovi Petru Haladovi, bez jehož úsilí by si kamýčtí hasiči mohli o nové technice
jen nechat zdát.
Samozřejmě nejen soutěžemi žijí hasiči, jejich hlavním cílem je záchrana životů, zdraví a
majetku a technická pomoc tam, kde je třeba. A ani v tomto směru kamýčtí hasiči nezaháleli.
Dvakrát pomáhali záchranářům u člověka po pádu se skály, vyjeli k požáru v areálu firmy
Daunen, poskytovali technickou pomoc odstraňováním stromů spadlých přes vozovku,
kropením ochlazovali střechy hal drůbežárny ve Velké, kde vlivem extrémního horka hrozil
úhyn celé líhně kuřat, zalévali horkem chřadnoucí stromy v obci a omývali armaturu
konstrukce před betonáži nového mostu ve Velké.
Koncem prázdnin uspořádali kamýčtí hasiči namísto kvůli počasí zrušenému Dne s
neziskovkami vlastní akci pro děti, kde nechyběla cukrová vata, střelba z kuše, malování a
oblíbené „hašení“ ruční džberovou stříkačkou. Jednotka předvedla i ukázku výjezdu k
požáru a nakonec se mohli zájemci z řad dětí i dospělých svézt oběma zásahovými vozidly.

Kamýští hasiči se tedy za uplynulými měsíci mohou ohlédnout s pocitem spokojenosti s
dobrou prací.
Tomáš Postawa, SDH Kamýk nad Vltavou

♠ Tenisová sezóna v Kamýku uzavřena
Tenisová sezóna 2018 znamenala pro TJ Sokol Kamýk nad Vltavou opět velké a napínavé
boje. A tým pokračoval v prestižní II. třídě středočeského kraje, kde si ale dokázal připsat jen
jednou výhru ze sedmi mistrovských utkání a čekala ho ošidná zářijová baráž. První kolo
s Berounem naši hráči opanovali, ale v tom druhém záchrana těsně unikla, když Zruč nad
Sázavou na naší půdě zvítězila 5:4. Sportovně je třeba uznat, že na II. třídu opravdu nestačí
pouze rekreační přístup, a kamýčtí tenisté v ní v minulých letech podávali heroické výkony.
B družstvo hrálo IV. třídu, v níž pod novým kapitánem Richardem Černým získalo také jen
jedinou výhru. V A týmu se skvělými výkony prezentovala nová posila Jindra Machačová,
v B týmu se ve své první sezóně otrkali Monika Balková a Lukáš Folbrecht. Očekávání pro
příští ročník budou rozhodně vyšší!
Větší radost, než mistrovská sezóna přineslo na kurty oblíbené Kamýcké tenisové léto. To již
tradičně otevíral Retro turnaj párů s dřevěnými raketami a v dobových kostýmech. Poprvé se
z něj navíc stal turnaj mezinárodní, když se do klání zapojila i Američanka Katie Marzerka. A
právě ona si v páru s Michaelem Heřmanem připsala vítězství. Neherní odměny si odnesli
Jiří "Jiřinka" Dušek jako elegán turnaje a Iveta Hrůzová za nejlepší divácký kostým.
Následoval bodovaný turnaj ČST, který každý rok nabízí ten nejlepší tenis, jaký je v Kamýku
k vidění. Letos vítězství vybojoval Vlastimil Balek, který ve finále porazil dalšího domácího
zástupce Martina Svobodu. Ten si však náladu spravil na posledním ze série turnajů, klání
smíšených párů o Posvícenský koláč, který opanoval v týmu s Jindrou Machačovou. Všechny
turnaje byly hojně obsazeny a panovala na nich dobrá atmosféra. Těšíme se, že si je příští léto
vychutnáte s námi!
Anna Bakošová
Zpráva z tenisového kroužku
I nadále v Kamýku probíhá tenisový
kroužek, který navštěvuje 23 dětí. Ty
nám dělají opravdu velkou radost.
Nejenom dobrou docházkou, svými
výkony, ale i tím, jak jsou hodné a
snaživé. Je důležité si uvědomit, že
hodina a půl tréninku týdně, je
opravdu málo, na naučení tak těžkého
sportu. Přesto se děti zlepšují. Někteří
trénují i individuálně, jako například
Monika Balková nebo Tobík Folbrecht.
Ten se nedávno zúčastnil dětského turnaje a nevedl si vůbec špatně. V konkurenci dvaceti
dvou dětí skončil na krásném třetím místě. Také Lucka Mazourová hrála již podruhé
Posvícenský koláč a "ochutnala" dospělý tenis. Letos už bylo vidět, že nějaké zkušenosti
nasbírala a jeden zápas společně s Ríšou Černým vyhrála. Monika dokonce skončila loni
druhá. Vypadá to, že tenis naši mládež baví a to splňuje jeden z cílů, které jsme si dali.
Budeme se i další léta snažit zlepšovat a děti tenisem zaujmout. Rádi bychom také
poděkovali Obci Kamýk nad Vltavou, která nás podporuje a pomáhá nám.
Vlasta a Míša Balkovi

