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Vážení spoluobčané,
po velmi dlouhé době vychází Kamýcké listy. V první řadě opravdu děkuji všem, kteří v době
koronavirové pandemie pomohli sousedům, šili, rozváželi, starali se, zásobovali, pracovali
v obchodech, na úřadech a ve službách, nosili poštu, prostě udělali něco navíc, než museli.
Opravdu si toho vážím a jsme moc rád, že se v naší obci našla velká spousta lidí, kteří mají
srdce na správném místě.

 Obec Kamýk nad Vltavou zve všechny místní i přespolní občany na

letní filmové představení – CHLAP NA STŘÍDAČKU
Promítáme na zahradě základní školy v neděli 12.7.2020 od 21.30 hodin. V nové české komedii
hrají Langmajer, Chýlková, Janžurová a Nový. Pavel Nový bude před zahájením představení
odpovídat na vaše dotazy. Deky s sebou, občerstvení bude na místě zajištěno. Vstupné 50,- Kč.

 Srdečně vás zveme na již tradiční

plavby na voru v Kamýku nad Vltavou
které se konají každý víkend až do 16.8.2020. Vor vyplouvá v 10 hodin, ve 13 hodin, ve 14.30
hodin (což je poslední plavba v neděli), v 16 hodin a v sobotu je poslední jízda od 18 hodin
s vuřty a ohněm. Objednávky jízd na telefonu 318 677 171 nebo na emailu
infocentrum@obeckamyk.cz

 Obec Kamýk nad Vltavou ve spolupráci s MAS Sedlčansko, o.p.s a za podpory ESF pořádá
příměstské tábory

pro děti prvního stupně základní školy nebo pro děti, které nastoupí v září 2020 do první třídy
základní školy. Termíny táborů jsou 13.7. -17.7.2020, 27.7. – 31.7.2020, 3.8. – 7.8.2020. Místo
konání příměstského tábora je školní družina základní školy, Nástup dětí je každý den v 7
hodin, ukončení tábora je nejpozději v 16 hodin. Dětem bude poskytnuta dopolední svačina,
oběd, odpolední svačina a pitný režim. Cena za pobyt, kompletní program, a stravu činí 500,Kč. Dítě můžete přihlásit na obecním úřadu nebo ne emailu obeckamyk@obeckamyk.cz, bližší
informace na telefonu 602 145 100.



Zveme vás na seminář s doc. Ing. arch. Ivanem Plickou, CSc. k možnostem zástavby
rozvojové lokality

BV8 – stráň napravo u komunikace na Krásnou Horu

Je lokalita vhodná pro zástavbu rodinných domů, bytových domů nebo by zde mělo být i něco
z občanské vybavenosti obce? Svůj názor můžete vyjádřit na semináři, který se bude konat
v úterý 28.7.2020 od 18 hodin. Sraz je u vodojemu u silnice na Krásnou Horu.

 Parkování v Kamýku – diskuze na toto téma se bude konat 27.8. od 18 hodin
Před několika lety nebyl s parkováním v obci problém. Aut ale rychle přibývá a každý chce
parkovat u svého domu, vchodu. A problém se objevil. Mají být v obci vyhrazená parkovací
místa, má se parkování regulovat, nebo má být naprosto volné? Musíme se dohodnout, přijďte!

 Informace z radnice
o Z kamýcké radnice vám můžeme zasílat informační emaily, smsky o akcích, zprávách
z radnice nebo vám můžeme zasílat krizové informace o mimořádných situacích, pak se
přihlaste k odběru těchto informací na kamýcké radnici nebo na webových stránkách obce.
Případně si naistalujte apku - mobilnirozhlas.cz
o Termín dokončení prací na jízku ve Velké na Vápenickém potoce je stanoven na 20.7.2020.
V letošním roce bude proveden kamenný obklad tělesa jezu, vystrojení manipulačních
prostupů a stabilizace dopadiště s navazujícími terénními úpravami. Tuto informaci nám
sdělil investor stavby, tedy Lesy České republiky, s.p.
o V posledních 14 dnech byla provedena dvojí kontrola kamýckého vysílače a intenzity
vysílaného signálu. V současné době vysíláme na kanálech číslo 23, 30, 33 a 40. Pokud
naladíte příjem TV programů na jiném kanále, pak chytáte odraz z vysílače Votice nebo
Cukrák a jejich kvalita je výrazně nižší než z kamýckého vysílače, proto se může stát, že vám
tyto programy kostičkují a vypadávají. V průběhu září požádáme ještě o přidělení 35 kanálu
a případně 24 kanálu, abychom mohli nabídku vysílaných programů ještě rozšířit. Šíření TV
signálu také velmi narušuje LTE od operátorů Tmobile a O2. A to zejména u 40 kanálu, kde
se pásma dotýkají. Pokud máte problém s příjmem 40 kanálu (Nova, Prima), pak je potřeba
na anténu nainstalovat speciální filtr, který vás problému zbaví.
o Na přelomu července a srpna plánujeme u lomu motýlářské setkání s praktickou výukou
ochrany přírody a s projížďkou na ponících – pro děti!!!
o Upozorňujeme, že některé trávníky v obci nebudou pravidelně sekány z důvodu zachování
pastvy pro hmyz a některé trávníky budou mulčovány z důvodu zachování půdních živin.
o Dva stoly na stolní tenis jsou umístěny ve velkém skladu (bazárku) vedle kulturního domu.
Je zde světlo, prostor, a teplo. Pokud máte zájem si zahrát stolní tenis, tak si na radnici stačí
půjčit klíče. Bazárek potřebných věcí je opět otevřen každou sobotu od 10 do 11 hodin
v zadní části kulturního domu. Přijďte se podívat nebo přineste věci, které jsou funkční a vy
je již nepotřebujete.
o Vážení a milí spoluobčané Místní organizace Svazu seniorů Kamýk nad Vltavou vás zve na
výlety a zájezdy, které bude do konce roku pořádat:
14.-20.9.2022 Welnes pobyt Sezimovo ústí, přihlášené zájemce prosím o zaplacení do 15.7.2020
8.-11.10.2020 zájezd na chatu ,,Jizera” s výlety do okolí a dvěma zajímavými přednáškami
Předběžný program: 8.10. odjezd cca v 7.30 směr ZOO LIBEREC, večeře na chatě
9.10. muzeum PONIKLÁ, zahradnictví KRUH
10.10. celodenní výlet ,,Stezkou korunami stromů” návštěva JÁNSKÝCH LÁZNÍ
11.10. po obědě odjezd se zastávkou v PODĚBRADECH
Doprava a ubytování je zdarma účastnící si hradí pouze stravu
23.10. a 13.11 zájezdy na plavání do bazénu v Berouně
Na všechny akce se můžete hlásit na telefonním čísle 606 067 027, těším se na shledání s vámi Z.
Chobotská

 Z deníku kamýckého vandala

o V domě č.p. 160 nějaký lapka odcizil hadici i s proudnicí z hydrantu na chodbě

