ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 38
březen 2019
PLES SDH KAMBERK
V sobotu 26.1.2019 se v sále TJ Sokol konal již tradiční ples SDH Kamberk. Zahrála kapela Kamenická
čtyřka band. Hasiči připravili bohatou tombolu.

BRIGÁDA MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ BLANICE
Myslivci se sešli na brigádu a upravili okolí cesty mezi Kamberkem a Hrajovicemi. Děkujeme.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané a sousedé,
uplynuly dva měsíce od vydání posledního Zpravodaje. Nastala doba, kdy se obvykle pouze
čeká, jak nadřízené orgány vyhodnotí naše žádosti o dotace a jakým způsobem splní jiné
organizace své sliby, pokud se týká investic v naší obci. Dnes už víme naprosto přesně, že
letos silnice 125/II, procházející obcí, se opravovat nebude. Také čistění koryta řeky
Blanice v obci Povodím Vltavy, se prozatím zdá pouhým slibem, tak, jak to bylo již několik
let zpátky. V obecních lesích pokračuje boj s kůrovcem. Vytěžené dřevo je obtížné prodat a
už vůbec ne výhodně. Na odhalených plochách je třeba sázet. Nám však chybí pracovní síly
na úklid a výsadbu. Oslovili jsme myslivce a hasiče a věříme, že se několik pracovitých
rukou najde a v tíživé situaci vypomohou.
Dobrá zpráva je, že se snad konečně najde nájemce na budovu bývalé prodejny. Činnost,
kterou by zde měl provozovat, by současně přispěla ke komunitnímu rozvoji občanů.
Věříme, že budeme mít štěstí a dlouhodobý problém obce s pomalu stárnoucí nevyužitou
budovou se podaří postupně řešit k oboustranné spokojenosti.
Jak počasí dovolí, budeme jako každý rok intenzivně pracovat na údržbě a dalším
rozšiřování veřejných ploch plných zeleně a kvetoucích rostlin. Za tím účelem pořídíme
nový traktor a věříme, že naši pracovníci nám zůstanou věrni a pro radost a potěšení nás i
návštěvníků budou veřejnou zeleň ošetřovat.
Využiji příležitost, abych poděkovala našim hasičům za organizaci plesu, který se jako
každý rok ukázal vynikající společenskou atmosférou. Také obec se bude snažit zajistit
lidem možnost společenského vyžití. Plánujeme jarní zájezd po vlastech českých. Máme
vynikající organizátorku, která zájemcům o kulturu zajišťuje návštěvy divadel v Táboře, ve
Vlašimi a kina v Benešově. Ženy se z vlastní iniciativy schází a organizují setkání v přírodě,
nebo jednodenní zájezdy do zajímavých míst v okolí. Obec nechtěla upustit od již zaběhlé
akce Cesta za zlatem, a když ČSOP Vlašim pro časovou náročnost akce upustil od letošní
organizace, obecní úřad spolu s paní Nárovcovou se organizace ujme a již podáváme
žádost o dotaci. Akce je náročná na finance i organizaci, má však u nás již určitou tradici.
Jak dále se v tomto Zpravodaji můžete dočíst, všechny tradiční akce u nás již zdomácnělé
budou se konat i letos. Uskuteční se tradiční oslava Dne matek, letos rozšířená o vítání
nových občánků. Záleží nám na tom, aby se udržovala a dle možností a zájmu lidí
rozšiřovala každému možnost zapojit se u nás do společenského života. Aby se lidé
navzájem poznávali, měli možnost se svěřit a své radosti i případné problémy
prodiskutovat. Pak bude nám všem na světě lépe a plně si užijeme krásy přírody i života.
Na druhé straně bychom uvítali, kdyby se akce, kterou organizuje paní Nárovcová a to akce
s názvem "Ukliďme Česko", jejíž název říká vše, zúčastnil co největší počet lidí. O průběhu
této záslužné činnosti budete informováni na jiném místě. Prosím vás lidé, udělejte si čas,
naplňte přání organizátorů a dokažte, že svoji snahu nevyvíjí zbytečně.
Po dlouhé době se letos do soutěže Vesnice roku nebudeme přihlašovat. Jak jsme měli v
minulosti možnost navštívit obce, které v kraji získaly nejvyšší ocenění, není u nás něco
nového, co by členy hodnotící komise zaujalo. Zvláště chybí zaujetí obyvatel a jejich účast a
zájem o věc.
Přeji vám občané, i sobě, brzký příchod opravdového jara. Hodně příjemného jarního
sluníčka a hlavně, aby nás nic nebolelo. Nashledanou za další dva měsíce při čtení příštího
Zpravodaje, do kterého bychom uvítali i Vaše příspěvky.
Vaše starostka Alena Jenšíková
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třeba stahat větve a připravit pozemky k sázení
nových porostů. ZO vyzývá jednotlivé spolky v
obci k pomoci formou brigád.
11) ZO jednohlasně odsouhlasilo zveřejnit záměr
pronájmu pozemku parc. č. 631 v kat. území
Kamberk o výměře 2.500 m2.
12) - ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek
Občanskému sdružení rodáků a přátel Kamberka
ve výši 3.000,- Kč na zájezd do Prachovských
skal, Poděbrad, zámku Humprecht u Sobotky.

Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného den 20. 3. 2019.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková, J.
Kosák, Mgr P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení ze dne 25. 1. 2019
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č. 2
3) Žádost o příspěvek Českého svazu včelařů
ZO Louňovice
4) Žádost o příspěvek TJ Sokol Kamberk
5) Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Louňovice
6) Smlouva o zhotovení LHP Lesprojektem
Stará Boleslav
7) Provoz pobočky pošty Poštou PARTNER
8) Varianty řešení likvidace odpadních vod v
pohostinství
9) Pronájem budovy prodejny
10) Hospodaření v obecních lesích
11) Pronájem pozemku parc. č . 631 v kat.
území Kamberk
12) Ostatní obecní záležitosti

- ZO jednohlasně rozhodlo, že se obec
Kamberk vzdává práva na převod pozemku
parc. č. 94/1 ve prospěch převodu tohoto
pozemku vlastníkům bytových jednotek
v domě č.p. 123 na stavební parcele 235 v kat.
území Kamberk.
- ZO jednohlasně rozhodlo zakoupit nový
traktůrek zajišťující úpravu obecních pozemků na
základě průzkumu trhu od firmy Merxbauer s.r.o
Chotoviny.
- Nejbližší akce:
6. 4. Ukliďme Česko
29. 4. - 8. 5. Sběr železného šrotu
2. a 3. 5. Velkoobjemové kontejnery
4. 5. Vítání občánků a oslava Dne matek
18. 5. Cesta za zlatem
25. 5. Rybářské závody pořádané SDH

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2019 č. 2 dle předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek
Českému svazu včelařů, s.r.o. ZO Louňovice
pod Blaníkem ve výši 2.000,- Kč.
4) ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek TJ
Sokol Kamberk ve výši 14.000,- Kč na nákup
nových dresů.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek ZŠ a
MŠ Louňovice p. Blan. ve výši 8.000,- Kč.
6) ZO jednohlasně rozhodlo zadat firmě
Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. zhotovení
Lesního hospodářského plánu.
7) Starostka obce projednala v zastupitelstvu
variantu provozu pobočky Pošta PARTNER.
Seznámila s možnostmi fungování pobočky
České pošty v Kamberku.
8) ZO pověřilo zastupitele p. L. Zemana k
vypracování návrhu řešení likvidace odpadních
vod z pohostinství.
9) ZO jednohlasně odsouhlasilo zveřejnit záměr
pronájmu budovy prodejny č.p. 101.
10) V obecních lesích se stále likviduje dřevo
napadené kůrovcem. V současné době je

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Linda Nárovcová
David Šedivý
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 20. 3. 2019.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2019 č. 2 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek
Českému svazu včelařů, s.r.o. ZO Louňovice
pod Blaníkem ve výši2.000,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek TJ
Sokol Kamberk ve výši 14.000,- Kč na nákup
nových dresů.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek ZŠ a
MŠ Louňovice p. Blan. ve výši 8.000,- Kč.
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- ZO jednohlasně rozhodlo zadat firmě
Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. zhotovení
Lesního hospodářského plánu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo zveřejnit záměr
pronájmu budovy prodejny č.p. 101.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo zveřejnit záměr
pronájmu pozemku parc. č. 631 v kat. území
Kamberk o výměře 2.500 m2.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek
Občanskému sdružení rodáků a přátel Kamberka
ve výši 3.000,- Kč na zájezd do Prachovských
skal, Poděbrad, zámek Humprecht u Sobotky.

- ZO jednohlasně rozhodlo, že se obec Kamberk
vzdává práva na převod pozemku parc. č.
94/1 ve prospěch převodu tohoto pozemku
vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 123
na stavební parcele 235 v kat. území Kamberk.
- ZO jednohlasně rozhodlo zakoupit nový
traktůrek zajišťující úpravu obecních pozemků
Na základě průzkumu trhu od firmy Merxbauer
s.r.o Chotoviny.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Místostarostové: Eliška Heřmánková
David Šedivý

UKLIĎME ČESKO!
V sobotu 6. dubna se koná celorepubliková uklízecí akce, do které jsem přihlásila i naši obec s vírou, že se
nás sejde dost a podaří se nám uklidit nepořádek alespoň kolem silnic. Zároveň bychom mohli odklidit
případné černé skládky, pokud o nějaké víte, prosím informujte mne, abych mohla zařadit na seznam míst
potřebujících naší pomoc.
Sejdeme se v sobotu 6.4. ve 13:00. V Kamberku na městečku, v Hrajovicích a Předbořicích na návsi.
Jelikož nemohu být současně na několika místech, obracím se s prosbou na dobrovolníka z Hrajovic a
Předbořic, který/á by si vzal organizování úklidu v okolí osad pod svůj patronát (půjde především o
distribuci pytlů a rozdělení tras úklidu dle počtu účastníků).
Konec bude libovolný, nejdéle však v 17:00, kdy bude na Dolejším mlýně pro účastníky zdarma
připravena ochutnávka nového lokálního piva Špácal, které se vaří v Louňovicích pod Blaníkem. Pro
zájemce bude připravena i klobása na grilu.
Jak bude akce probíhat: máme připraveno, zatím, 10 základních tras. Vždy podél silnic, kratší úseky.
Ideálně by bylo třeba na každou trasu 2 dobrovolníky, tedy minimálně 20 lidí. Pevně věřím, že se nás sejde
víc a podaří se uklidit co nejvíc míst.
Trasy: Kamberk – K1 – Kamberk – konec katastru směr Šebířov, silnice 125
K2 – hřbitov + cesta na Kalač – přihlášeny jsou paní Jenšíková, Heřmánková a Zemanová, děkuji
K3 – hráz rybníka, břehy rybníka – přihlášen Libor Zeman, děkuji
K4 – Kamberk – konec katastru směr Hrnčíře
K5 – Kamberk – laguny
K6 – Kamberk – Předbořice
Hrajovice – H1 – Hrajovice – laguny
H2 – Hrajovice – Smršťov (zde je nad táborem několik pneumatik, budou odvezeny)
Předbořice – P1 – Předbořice – Otradov – Linda Nárovcová
P2 - Předbořice – Smršťov
Pokud Vás tedy nějaká trasa oslovila, prosím, dejte mi vědět. Děkuji
Každý dobrovolník bude vybaven pytli na odpad, které po naplnění nechá vedle silnice. Pytle budou
později svezeny a zlikvidovány.
Pokud Vás zajímají informace z předchozím ročníků: www.uklidmecesko.cz
Děkuji a těším se na shledanou v sobotu 6. dubna
Linda Nárovcová
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NÁBOR DĚTÍ DO SDH KAMBERK
V sobotu 6. dubna si SDH Kamberk připravila od 9:00 představení hasičské techniky. Dětští zájemci o
práci hasičů se dostaví do hasičárny. Program bude trvat zhruba 1,5 hodiny. Doufáme, že děti tato zajímavá
dobrovolnická činnost osloví a začne v Kamberku fungovat kroužek mladých hasičů pod vedením Karla
Slámy ml.

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Obecní knihovna se nachází v 1. patře budovy Obecního úřadu. Otevřena je v pondělí 9:30-10:00 nebo
individuálně dle dohody na tel: 777 938 568. V knihovně je k dispozici internet. Je možné zapůjčit
časopisy: Rybářství, Marianne Bydlení, Venkov a styl, Krásný rok, Moje země.

PLÁNOVANÉ AKCE
DEN MATEK A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 4.5. od 13:00 přivítáme kamberské děti
narozené v roce 2012 a později. Od 14:00
vystoupí hudební kapela mladých lidí pod
vedením paní Mrázkové z Mladé Vožice, která
zajistí hudební doprovod oslavy Dne matek. Dále
také vystoupí hudební kroužek ZŠ Louňovice pod
Blaníkem. Akce se koná v sále TJ Sokol
Kamberk.

UKLIĎME ČESKO
V sobotu 6. dubna se zapojíme do celorepublikové
úklidové akce Ukliďme Česko. Více informací viz
výše.
SEZNÁMENÍ S HASIČSKOU TECHNIKOU
V sobotu 6.4. se také bude konat první seznámení
dětí s technikou SDH Kamberk v souvislosti
s otevřením kroužku hasičů pro děti 5-15 let.

CESTA ZA ZLATEM
V sobotu 18.5.2019 se bude konat oblíbená
„zlatokopecká“ akce Letos poprvé pořádá akci
Obec Kamberk, která organizaci převzala od
ČSOP Vlašim.

VYNÁŠENÍ MORANY, VÍTÁNÍ JARA
Na Smrtnou neděli, 14.4., podle tradice vyneseme
Moranu ze vsi. Sraz je na městečku ve 14:00.
Půjdeme na Dolejší mlýn, kde Moranu utopíme.
Bude možné si uplést pomlázku a obarvit vejce.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Proběhnou v pátek 24. května a sobotu 25. května
2019.

ŽELEZNÝ ŠROT
Železný šrot budou občané mít možnost odložit na
obvyklém místě v Kamberku od 29. dubna do 8.
května. Po tomto termínu bude železo odvezeno.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 25.5. pořádá SDH Kamberk rybářské
závody na Podhorníku. Pro všechny věkové
kategorie. Chytat se bude pouze kapr a ušlechtilé
ryby (štika, candát, amur).

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Velkoobjemový kontejner bude přistaven
v Kamberku na obvyklém místě v pátek 3. května
v 7 hodin ráno. Po naplnění bude odvezen a
v případě zájmu bude přistaven další. Zájem o
kontejner v Předbořicích a Hrajovicích nahlaste na
obecním úřadu.

ZÁJEZD
Obec bude v sobotu 15. června 2019 organizovat
zájezd na trase: Prachovské skály, zámek
Humprecht u Sobotky a Poděbrady. Odjezd od
prodejny v 5:00 ráno, příjezd po 19. hodině. Cena
dopravy 400 kč na osobu. Zájemci se mohou
hlásit u Aleny Jenšíkové, spolu se složením peněz.

INZERÁT: Daruji skříňový šlapací šicí stroj zn. Lada a pletací stroj. Vše v dobrém stavu.
Kamberk, tel: 724 476 038
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Společenská rubrika
23.4. oslaví 70 let pan Jiří Hons z Předbořic
26.4. oslaví 60 let pan Jaroslav Sosnovec z Předbořic
20.5. oslaví 70 let paní Vladislava Sirotková
8.6. oslaví 50 let pan Libor Zeman
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
20.3. se narodila Nella Jenšíková, srdečně gratulujeme rodičům

Dne 3.2.2019 zemřel pan Josef Zajíček ve věku 85 let, čest jeho památce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@quick.cz
kontakty: Linda Nárovcová, tel 777 938 568, linda.nary@volny.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 38, vydáno 29. března 2019
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 220

6

