ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 34
červen 2018

PÁLENÍ ČARODEJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
V pondělí 30. dubna se u fotbalového hřiště konalo stavění máje a pálení čarodějnic, bylo zajištěno
občerstvení a sešlo se několik desítek občanů.
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MŠE V PŘEDBOŘICÍCH
V neděli 22. dubna proběhla tradiční
v Předbořicích.

STAVĚNÍ MÁJE V PŘEDBOŘICÍCH
V sobotu 19. května se v Předbořicích stavěla máj.

mše

KUŘIČKA HADCOVÁ
Koncem dubna byl záhon na Městečku osázen
sazenicemi kuřičky. Info na: www.kuricka.cz

VESNICE ROKU
23. května navštívila Kamberk hodnotitelská
komise krajského kola soutěže Vesnice roku, 14.
června proběhlo vyhlášení výsledků, Kamberk
získal diplom za netradiční formy volnočasových
aktivit.

DEN MATEK
Mezi další tradiční akce patří oslava Dne matek,
proběhla 5. května v Kamberku.
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PŘEDÁVÁNÍ CEN VESNICE ROKU

ZÁJEZD DO LEDNICE
Další z řady zájezdů se konal 9. června, cílem byl,
mimo jiné, také zámek Lednice.

CESTA ZA ZLATEM
5. ročník Cesty za zlatem proběhl 26. května.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V HRAJOVICÍCH
V Hrajovicích na obecním rybníku se uskutečnily
v sobotu 16. června, závodníků bylo 23, celkem se
zúčastnilo 50 lidí.

VÝMĚNA VODOVODNÍCH UZÁVĚRŮ
V souvislosti s plánovanou opravou komunikace a
propustku v Kamberku za řekou byla provedena
výměna vodovodních uzávěrů. V těchto místech
má litinový vodovod průměr 10 cm a je až 2,5
metru hluboko.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
usedám k napsání mého příspěvku do Zpravodaje, je sobota odpoledne a venku příjemné počasí a já se
nemohu zbavit opačných pocitů z myšlení některých našich občanů právě z posledních dnů. Je fajn, že
účast zástupců spolků na některých akcích, např. soutěže Vesnice roku, byla stoprocentní a zúčastnění
projevovali maximální snahu o zviditelnění naší obce. Na druhé straně je až nepochopitelné, že ačkoli je
všeobecně známo, že do železného šrotu a velkoobjemových kontejnerů nepatří pneumatiky, stejně je den
předtím na hromadu určenou k nakládání kdosi propašuje a je mu jedno, že pracovníci obce budou mít
práci s nakládáním a likvidací jejich nepotřebných věcí. Je přece přínosné, že obec na vlastní náklady
zajišťuje občanům tyto služby, jako zmíněný kontejner a železný odpad, nebezpečné odpady, vše dvakrát do
roka, aby zajistila pořádek na území obce. Proto se také obec zbavila většiny náhodně odhozených odpadů
i černých skládek. Díky všem, kteří se chovají ukázněně a odpad třídí a chovají se zodpovědně.
Úvod mého příspěvku není stoprocentně povzbuzující. Snad vám zlepší náladu, že naše obec se opět
umístila v soutěži Vesnice roku a získala Diplom za volnočasové aktivity našich občanů. Součástí ocenění
bude i určité finanční ohodnocení. Nyní něco k tomu, co nás čeká v oblasti výstavby a oprav. V plánu
máme výměnu oken v budově bývalé kampeličky, stará dřevěná okna za nová plastová. Práce by měly být
hotovy do konce prázdnin a provede je firma OKNOTHERM z Louňovic za 181 tis.Kč. Výběrové řízení na
dodavatele prací, pokud se týká opravy cesty za Hlaváčkovými v Předořicích, vyhrála firma Jan Borek z
Louňovic. Soutěže se zúčastnily 4 firmy. Jmenovaná podala finančně nejnižší nabídku, 286 646 Kč. Z toho
136 tisíc obdržíme jako dotaci z Programu obnovy venkova. Tato akce by měla být rovněž hotova do konce
prázdnin, stejně jako oprava cesty a druhého propustku za řekou naproti Slabým, kde bude vypsáno
výběrové řízení v nejbližších dnech. Právě proto jsme, ještě než budou probíhat stavební práce, vyměnili
všech 8 vodovodních uzávěrů v této části obce. Touto cestou musím poděkovat všem, kteří se na pracích
podíleli, často v nepříznivém, deštivém počasí. Zvláštní poděkování patří panu Vladimíru Š. a současně
chci vyjádřit uznání vám, občanům, kteří jste pochopili nutnost těchto prací a poprali jste se s uzavírkami
přívodu vody po několik dnů a s problémy s tím souvisejícími. Prostředky na tuto větší akci máme přidělené
z Ministerstva pro místní rozvoj. Snad se dílo zadaří. Také oprava cesty od hřbitova k Březinám by měla
být letos hotova, je to ovšem dílo financované Evropskou unií v rámci komplexní pozemkové úpravy a
záleží hlavně na tom, zda Ministerstvo zemědělství obdrží požadovanou částku .Prozatím jsme v očekávání
a není jisté, že to bude ještě letos. V nejbližších dnech se bude provádět oprava svodu dešťové kanalizace
v Hrajovicích. Také vnitřní úpravy bytu v č.p.2 po panu J.Z. před obsazením novým nájemcem nás vyjde na
určitou částku. Jako nás překvapila suma, kterou jsme vydali na přívod vody k chatám nad obcí směrem k
Hrajovicím. Zde máme dobrý pocit, že jsme pomohli v letité tísnivé situaci občanům a jejich vděk je nám
alespoň částečnou odměnou. Také jsme slíbili paní Lindě Nárovcové vybudovat autobusovou zastávku a
tato na první pohled jednoduchá záležitost stále zůstává papírově nevyřešena. Také vyčistění koryta řeky
Blanice přes Kamberk je nepochopitelně složitý administrativní problém.
Na druhé straně občané , kteří mají zájem se zúčastnit společenského života v obci, si na nedostatek
příležitostí nemohou myslím stěžovat. A pro nás jako pořadatele, nebo spolupořadatele je potěšující zájem
lidí. Důkazem toho je vysoká účast na tzv."pálení čadodějnic" v Kamberku, stavění máje v Přebořicích,
poměrně vysoká účast žen na Dnu matek, nepotěšil nás nezájem o účast ze strany našich občanů na akci
Rýžování zlata na Dolejším mlýně, spojené s pochody na různě dlouhých trasách . Mezi našimi občany je
stále populární návštěva divadla v Táboře, ve Vlašimi , přenosů z Metropolitní opery v kině v Benešově.
Také zájezd Valtice-Lednice jsem letos díky zájemcům z okolních obcí celkem bez problémů obsadila. A
přes "úmorné vedro" , které nás celý den provázelo, myslím, že lidé účasti na zájezdu nelitovali. Skutečně
je potěšující, že zájemci o kulturní žití v naší obci mají příležitosti a je jen na nich, v jakém rozsahu je
využijí. Není to samo o sobě, je to vysoké osobní nasazení některých našich občanů. Díky novým zásadám v
práci s osobními údaji nemohu dnes jmenovat, ale vy víte, že se jedná o A.Z. , mimo jiné také J.P. se i přes
své pracovní vytížení opravdu v zájmu nás všech angažuje. Děkuji za jejich práci ve prospěch nás všech.
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7.července se uskuteční oslava 140.výročí založení SDH Kamberk a zároveň s tím budeme oslavovat 100.
výročí vzniku republiky. Při této příležitosti vysadíme "Strom republiky", který, dá-li osud, našim
potomkům nás bude ještě mnoho let připomínat. Tato slavnost bude organizačně i finančně náročná a
proto využíváme příležitosti a podali jsme žádost o dotaci ve výši 120 tis.Kč z fondu hejtmanky
Středočeského kraje. Obdržíme pouze polovinu, tj. 60 tisíc Kč. Obec proto přispěje částkou 10 tis.Kč a
zbytek bude na finančních možnostech našich hasičů.Věřme organizátorům, hlavně z řad našich hasičů a
zástupcům obecního úřadu, že se akce zdaří dle našich představ a že účast bude co nejvyšší, což bude pro
všechny ta největší odměna.
Ještě jednou musím poděkovat všem, kteří se zúčastnili brigády na úklid obce, oficiálně vás bylo 22, ale dík
patří i dalším, kteří si dělají pravidelně pořádek před svými domy. Při té příležitosti bych ráda požádala
maminky, pokud využijí příležitosti a navštíví dětské hřiště za kostelem, aby dohlédly na děti, nebo samy
udělaly v použitých hračkách pořádek. Neboť po nich to nikdo dělat nebude a je to vizitka obce, jak to v
těchto místech vypadá. Obec zajistila prořezávku lípy, aby zde bylo bezpečno. Stejně jako jsme provedli
prořezávku stromů na náměstí a staráme se o údržbu květinové výzdoby obce, kterou nám může mnohá jiná
obec závidět. Pokud se úklidu obce týká, myslím, že před oslavami v červenci ještě malou brigádu budeme
muset vyhlásit a spolu s našimi hasiči se nás zapojí co nejvíce, neboť pořádek v obci, zvláště pokud se týká
velkého množství obecních pozemků vyžadujících údržbu se sám neudělá.
Minulou sobotu uspořádali obyvatelé Hrajovic na místním rybníku rybářské závody, což je hezký příspěvek
ke společenské činnosti naší obce, stejně jako stavění máje a hody s tím spojené v Předbořicích. Obojí je
ukázka toho, jak naši občané dokáží sami svým přičiněním a občanskou soudržností vytvořit kultivovanou a
milou zábavu na úrovni.
Tak myslím, že vše potřebné jsem vám milí občané sdělila. Do dalších měsíců si přejme hodně sluníčka, ne
však moc , a zároveň s tím přiměřeně srážek tak, aby se nám dařilo na polích, zahrádkách. Přeji sobě i
vám, aby bohatá houbařská sezóna nám letos udělala radost. A hlavně, abychom to vše prožívali ve zdraví
a v osobní pohodě. A při čtení dalšího čísla Zpravodaje na shledanou.

Vaše starostka Alena Jenšíková

KNIHOVNA KAMBERK
Obecní knihovna Kamberk je v budově OÚ v 1. patře. Otevřeno je vždy v pondělí 9:3010:00. Od června do konce září i o víkendu pouze po předchozí domluvě na
tel: 777 938 568. Knihy je možné vracet i na Dolejším mlýně, prakticky kdykoliv.
Knihovna pořizuje knižní novinky 2x ročně, dále má výměnný fond (120 knih) z knihovny
v Benešově.
Je možné si zapůjčit periodika (Krásný rok, Marianne Venkov a styl, Rybářství, Bydlení,
Moje země. Chovatel).
K dispozici je počítač s připojením na internet (wifi není k dispozici).
Aktuální informace najdete na facebook/knihovna kamberk a www.kamberk.webk.cz
Děkuji za pozornost a těším se na setkání v knihovně Linda Nárovcová
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Správce povodí (aby byla možná oprava jezu),
rybáře (výkon rybářského práva
i občany (prostý přístup k řece a jezu). Pan
Kubálek v současnosti brání plotem přístupu
k jezu přes obecní pozemek parc. č. 3/1 a tento
pozemek neoprávněně užívá. Obec ho dopisem
vyzvala k odstranění plotu, pan Kubálek ve
stanoveném termínu přístup neumožnil
a plot neodstranil. Při osobním jednání došlo k
rekapitulaci situace, pan Kubálek konstatoval,
že vyřešení situace s obcí z jeho strany není
možné. Obec i nadále požaduje zpřístupnění
svého vlastního pozemku parc. č. 3/1 v k.ú.
Kamberk a požadavek na odstranění
plotu bránícího přístupu na něj předá Stavebnímu
odboru Městského úřadu ve Vlašimi.
Pan Kubálek předložil dokumenty Stavební
povolení ze dne 29. 7. 1981 vydané Radou
Místního národního výboru Zlaté Hory a
Rozhodnutí o přípustnosti stavby ze dne
3. 7. 1976 vydaný Místním národním výborem
Zlaté Hory, které dle jeho názoru, prokazují
oprávněnost staveb umístěných na obecním
pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Kamberk a
zmíněných v Zápisu z jednání zastupitelstva obce
Kamberk ze dne 21. 8. 2017. Obec není
oprávněna dokumenty posoudit, předá je k
posouzení Městskému úřadu Vlašim.
8,9) ZO projednalo a jednohlasně schválilo
příspěvek SRP při ZŠ a MŠ Načeradec ve výši
1.000,- Kč a ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
ve výši 6.000,- Kč.
10) - ZO jednohlasně rozhodlo přihlásit obec do
soutěže "Vesnice roku 2018" a pověřilo starostku
k vypracování přihlášky.
- ZO opět projednalo žádost p. Řezníčka o
zavedení vodovodu, situace v této oblasti je
značně komplikovaná a obec ji bude řešit se
správcem obecního vodovodu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo nákup pozemku
parc. č. 2748/26 o výměře 233 m2 za cenu 40,Kč/m2.
- Žádost pí Nárovcové o úpravu cesty navazující
na brod byla projednána a rozhodnuto, že postup
vyřízení žádosti bude rozhodnut při místním
šetření.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 27. 2. 2018.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 27. 12. 2017
2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE12-6008464/2
3) Schválení účetní závěrky 2017
4) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 1
5) Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 2
z důvodu přemístění nájemce do léčebny pro
dlouhodobě nemocné
6) Řešení majetkoprávního vypořádání s UOŽP,
2 z Praha 5
7) Řešení přístupu k dolnímu jezu na obecním
pozemku č.parc. 3/1
8) Žádost o finanční příspěvek pro SRP při ZŠ a
MŠ Načeradec
9) Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Louňovice pod
Blaníkem
10) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení
z 27.12.2017
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo "Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-126008464/2."
3) ZO projednalo závěrečnou inventurní zprávu
za rok 2017 a po projednání schválilo účetní
závěrku obce za rok 2017 jednohlasně.
4) ZO projednalo a jednohlasně odsouhlasilo
úpravu rozpočtu obce na rok 2018 č. 1 dle
předloženého návrhu.
5) ZO ukončilo nájemní smlouvu na byt č. 2 v
č.p. 2 z důvodu umístění nájemce do léčebny pro
dlouhodobě nemocné.
6) ZO projednalo žádost UOŽP 2, Praha 5 o
výměnu obecního pozemku za stavbu lagun.
Stavba lagun není zapsána v KN, stejně jako
stavba chaty u Kalače. Obě stavby stojí na
obecním pozemku.
7) Situace kolem spodního jezu. Pro obec je
důležité zajištění přístupu k jezu pro hasiče
(případný odběr vody z řeky při požáru),

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: David Šedivý
Anežka Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
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9) ZO jednohlasně schválilo výměnu oken na
budově č.p. 2 dle cenové nabídky firmy
OKNOTHERM č. NA 180900308 ve výši
178.716,- Kč.
10) Čištění koryta řeky Blanice je v jednání MÚ
Vlašim - odbor vodního hospodářství a Povodí
Vltavy.Obec postupně provádí opravu místních
komunikací. V nejbližších dnech provedeme
rekonstrukci vodovodu do chat na Hrajovice a
čekáme na vyjádření dopravního inspektorátu k
autobusové zastávce u Dolního mlýna.
11) - ZO jednohlasně schválilo "Směrnici č.
1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu".
- ZO jednohlasně rozhodlo podat žádost o dotaci
z KÚSK - Program obnovy venkova na obnovu
komunikace v Předbořicích a pověřilo starostku
obce k provedení výběrového řízení.
- ZO projednalo návrh ČSOP a rozhodlo, že obec
nesouhlasí s výměnou pozemku s výskytem
kuřičky Smékalovy za jiný, proti stavbě ptačí
pozorovatelny nemá obec námitky, pozemky
nejsou obecní.
- ZO jednohlasně rozhodlo navýšit odměnu za
vysoce kvalifikovanou práci až na 300,- Kč za
hodinu.
- ZO dává na vědomí občanům:
Velkoobjemový kontejner 24. 5. odpoledne
Hrajovice, Předbořice, 25. 5. ráno Kamberk
Železný šrot 18. 5. - 27. 5.
Den matek 5. 5., spojený s besedou se Zuzanou
Koubkovou, spisovatelkou (např. román "Záhada
zlatodolu")
Cesta za zlatem 26. 5.
Zájezd Lednicko-Valtický areál 9. 6.
- Pan Kubálek vznesl ústní dotaz zda obec prodá
obecní pozemek, který má on zaplocený. ZO
rozhodlo, že zmíněný pozemek neprodá, protože
Obec potřebuje přístup k vodě.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 16. 4. 2018.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka, D.
Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, I. Melicharová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 27. 2. 2018
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 2
3) Žádost o finanční příspěvek pro Český svaz
včelařů v Louňovicích
4) Záměr prodeje pozemku parc.č. 1475 o
výměře 35 m2 v k.ú. Kamberk
5) Dohoda o společném školském obvodu mezi
městem Vlašim a obcí Kamberk
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Profesionální vytvoření internetových stránek
obce
8) Oslavy 140. výročí založení SDH Kamberk a
100. výročí vzniku republiky
9) Záměr výměny oken v budově č.p. 2
10) Nejbližší akce směřující k rozvoji obce:
čištění koryta řeky Blanice, oprava přístupových
cest, vodovod do chat, autobusová zastávka
11) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 27.2.2017
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2018 č. 2 dle předloženého návrhu.
3) ZO projednalo žádost Českého svazu včelařů
v Louňovicích o finanční příspěvek a
jednohlasně rozhodlo poskytnout příspěvek ve
výši 2.000,- Kč.
4) ZO jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr
prodeje obecního pozemku parc.č. 1475 o
výměře 35 m2 v k. ú. Kamberk.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo uzavřít "Dohodu
o společném školském obvodu mezi městem
Vlašim a obcí Kamberk".
6) ZO jednohlasně rozhodlo přijmout na práce v
lese na DPČ p. Jiřího Mareše a zároveň rozhodlo
zkrátit pracovní dobu p. Karla Rusa na 32 hodin
týdně.
7) ZO projednalo nabídku Galileo Corporation na
vytvoření profesionálních webových stránek a
rozhodlo udělat průzkum trhu na tyto služby.
8) ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost na
KÚSK o dotaci na oslavu 140. výročí založení
SDH Kamberk a 100. výročí vzniku republiky ve
výši 120.000,- Kč.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš
Ilona Melicharová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 23. 5. 2018.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, J. Procházka, D. Šedivý
Nepřítomna: I. Melicharová
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10) - ZO jednohlasně odsouhlasilo na základě
žádosti Sokola Kamberk příspěvek na sportovnězábavnou akci Rallye Kamberk ve výši 3.000,Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo na základě žádosti
pana M. D. z Kamberka povolit dočasné oplocení
jím vytvořených rybníčků z důvodu ochrany před
predátory.

Omluvená: A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, J. Procházka
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení ze dne 16. 4. 2018
2) Prodej pozemku parc.č. 1475 o výměře 35 m2
v k.ú. Kamberk
3) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v
budově č.p. 2
4) Směrnice pro práci s osobními údaji,
organizační, spisový a skartační řád obce
Kamberk
5) Rozšíření zastavěného území v Hrajovicích
6) Záměr výměny pozemků mezi obcí a
soukromým majitelem
7) Profesionální vytvoření internetových stránek
obce
8) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce ve
volebním období 2018 - 2022
9) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 3
10) Ostatní obecní záležitosti

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: František Kříženecký
Josef Procházka
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 11. 6. 2018.

Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,D.
Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková

1) Byla provedena kontrola usnesení z 16.4.2018
2) ZO jednohlasně rozhodlo prodat obecní
pozemek parc.č. 1475 o výměře 35 m2 za cenu
100,- Kč/m2 panu M. K. z Vlašimi.
3) ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájemní
smlouvu na byt č. 3 v budově č.p. 2 do 30. 4.
2019 dosavadní nájemkyni paní M. V.
4) ZO jednohlasně odsouhlasilo:
Směrnici č. 2/2018 Provozní řád výpočetní
techniky
Směrnici č. 3/2018 Směrnice pro práci s
osobními údaji
Organizační řád Obecního úřadu obce Kamberk
Spisový a skartační řád obce Kamberk
5) ZO jednohlasně souhlasí s rozšířením
zastavěného území v Hrajovicích.
6) ZO jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr
výměny obecních pozemků parc.č. 3993 o
výměře 3101m2 orná půda a parc.č. 685 o
výměře 629m2 trvalý travní porost (celkem
3730m2) za pozemek soukromého majitele D.Š.
z Kamberka parc.č. 4389 o výměře 4347m2 orná
půda.
7) ZO jednohlasně schválilo zadat výrobu
profesionálních webových stránek obce firmě
Galileo corporation.
8) ZO jednohlasně odsouhlasilo počet členů
zastupitelstva obce ve volebním období 2018 2022 na 7.
9) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2018 č. 3 dle předloženého návrhu.

Program:
1) kontrola usnesení ze dne 23. 5. 2018
2) výměna pozemků mezi obcí a soukromým
majitelem
3) úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 4
4) oslavy výročí 140 let od založení SDH
Kamberk a 100. výročí vzniku Československé
republiky
5) oprava povrchu a odvodnění (propustek)
místní komunikace za řekou
6) hospodaření v obecních lesích
7) schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
8) oprava komunikace za Předbořicemi
9) Kraj blanických rytířů, z.s., členství obce,
stanovy
10) závěrečný účet mikroregionu Blaník za rok
2017
11) ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 23.5.2018
2) ZO poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel
hlasování (D. Šedivý) odsouhlasilo vyměnit
obecní pozemky parc. č. 3993 o výměře 3101 m2
orná půda a parc. č. 685 o výměře 629 m2 trvalý
travní porost (celkem 3730 m2) za pozemek
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soukromého majitele z Kamberka parc. č.4389 o
výměře 4347 m2 orná půda.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2018 č. 4 dle předloženého návrhu.
4) ZO projednalo přípravu oslavy 140 let od
založení SDH Kamberk a 100. výročí vzniku
Československé republiky a jednohlasně
rozhodlo poskytnout příspěvek SDH Kamberk ve
výši 10.000,- Kč. Oslavy proběhnou 7. 7. 2018.
5) Obec dostala příslib dotace na opravu povrchu
a odvodnění místní komunikace za řekou (2.
propustek), zadala vypracování projektu a poté
vybídne zájemce k podání nabídek.
6) ZO konstatovalo, že práce v lese (vyžínání)
probíhá pomalu a rozhodlo požádat lesního
hospodáře o výpomoc.
7) ZO projednalo zprávu o výsledku hospodaření
obce za rok 2017 a přijalo systémové opatření k
nápravě nedostatku, obec bude dodržovat zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a provede včas rozpočtové
opatření. ZO schválilo závěrečný účet obce za
rok 2017 s výhradou.
8) Proběhlo výběrové řízení na opravu
komunikace za Předbořicemi, které vyhrála firma
Jan Borek z Louňovic. Vysoutěžená cena opravy
činí 286.464,- Kč, obec získá dotaci ve výši

136.000,- Kč. Výběrového řízení se zúčastnily 4
firmy.
9) ZO jednohlasně odsouhlasilo, aby se obec
Kamberk stala členem organizace "Kraj
blanických rytířů, zapsaný spolek" a pověřuje
starostu zastupováním obce v tomto spolku. Jako
náhradníka stanovuje místostarostu.
10) ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný
účet mikroregionu Blaník za rok 2017.
11) - ZO projednalo žádost p. K. M. o udělení
souhlasu s vedením kanalizace z domovní ČOV
do Vlašimské Blanice přes obecní pozemek parc.
č. 1461 v kat. ú. Kamberk.
- K záměru vybudovat zastávku autobusů u
Dolejšího mlýna přišlo negativní stanovisko
Policie ČR (trvají na vybudování zastávky mimo
komunikaci s náklady cca 3 mil. Kč. Obec bude
nadále jednat.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: David Šedivý, Anežka
Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Poslední informace na jaře hovořila o účasti našich fotbalistů v semifinále poháru OFS. První
zápas proti Lešanům doma jsme vyhráli 5 : 2 , ale bohužel se tomto zápase zranili čtyři naši hráči
Sejk, Schod, Kosina, Adamovský. Ukázalo se že tato zranění jsou vážná a hlavně dlouhodobá a
ovlivnila i průběh celé sezóny. Ke čtyřem zraněným se přidali v dalších zápasech další tři Kubů,
Míka a Berka. Takový počet zraněných by zamával s každým týmem. Našim hráčům se podařilo
dát dohromady všechny rezervy a tým „Míni“ Kříženeckého se dokázal v soutěži III.třídy
posunout až na páté místo. Pohár, který jsme chtěli vyhrát, nám však utekl. Odvetný zápas v
Lešanech jsme prohráli 5 : 1.
Naši žáci mají za sebou první soutěžní sezónu v životě. Ta jim přinesla první poznání jak to ve
fotbale chodí, nutnost pravidelných tréninků, nutnost jezdit na zápasy, vyzkoušeli si oboje dresy,
jak modré tak i zelené. I rodiče poznali co to obnáší. Vylosování na jaře nás dovedlo do dálek,
např. jsme byli v Senohrabech, Přestavlkách, Olbramovicích, Kácově. Jsou to výlety každých
čtrnáct dní na celé dopoledne. Po sportovní stránce udělali hráči velký pokrok. Dokázali i dvakrát
vyhrát, porazili Maršovice a Neveklov. Ve všech zápasech máme obrovskou nevýhodu ve věku
našich hráčů. Jsme o dva až tři roky mladší než naši soupeři. To je dáno tím že v Kamberku i v
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Louňovicích je málo kluků ročníku 2008, proto jsou doplněny ročníkem 2010 a 2011.Ti by mohly
hrát mladší přípravku, ale hrají s těmi staršími starší přípravku.
Od nového roku připravuje speciální tým X.ročník Ralley Kamberk. Závod se uskuteční v sobotu
23.6. Prolog který se uskuteční na fotbalovém hřišti mohou diváci sledovat od 9:00hod. Tam se
dozvíte kdy se závodníci vrátí do Kamberka a budete moci sledovat další soutěže.
14.7. se uskuteční na sokolském hřišti za hospodou nohejbalový turnaj trojic. Hráči i jednotlivci se
stále mohou hlásit u p.Moravce Petra nebo M.Jechoutka.
21.7. se na stejném hřišti uskuteční volejbalový turnaj smíšených družstev. I zde je možno se hlásit
(i jednotlivě) u p. Hirsche .
28.7. uspořádá tělocvičná jednota „kamberskou pouť“. Program bude tradiční, v sobotu dopoledne
dětský den, odpoledne fotbalový memoriál Jana Wildta. Večer pouťová zábava na fotbalovém
hřišti, v neděli odpoledne pravděpodobně fotbalový zápas žáků a pouť ukončí veteráni. Bližší
informace k jednotlivým akcím se dozvíte ve vývěsce na sokolovně.
Všem našim fanouškům přejeme hodně spokojenosti a zdraví a zveme Vás k návštěvě našich akcí.
Za Sokol Kamberk Milan Jechoutek st..
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PRONÁJEM BYTU A PROVOZOVNY
Obec Kamberk nabízí k pronájmu :
1) provozovnu bývalé prodejny „ Koloniálu “ v Kamberku
2) byt o výměře cca 50 m2 v 1. patře „Kampeličky“, byt je určen pro sociální bydlení.
Zájemci o pronájem se mohou obracet na starostku nebo na Obecní úřad.

PLÁNOVANÉ AKCE
ZÁJEZD - ZÁPADNÍ ČECHY
Na sobotu 22. září je naplánován další zájezd,
tentokrát do Západních Čech - Klatovy, Plzeň,
Mariánské Lázně. Již nyní se můžete přihlásit u
paní starostky.

RALLYE KAMBERK
Další ročník Rallye Kamberk proběhne v sobotu
23. června 2018.
OSLAVA 140 LET SDH
Na sobotu 7. července je naplánována oslava 140.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Kamberku. V průběhu oslav bude otevřeno i
muzeum venkova. Více na samostatném plakátu.
KOMINÍK
Kominík na čistění komínů a vystavení revizní
zprávy přijde do naší obce ve dnech 21. a 22.
července. Přihlášky přijímáme na obecním úřadě.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
V termínu 5. a 6. října 2018 se uskuteční
komunální volby. Zájemci o práci v Obecním
zastupitelstvu se mohou registrovat jako kandidáti
na Městském úřadu ve Vlašimi, nebo mohou
kontaktovat stávající zastupitele, kteří jim
s kandidátkou rádi pomohou.

POUŤ V KAMBERKU
Pouť v Kamberku bude letos o víkendu 28. a 29.
července. Sokol Kamberk, tradiční pořadatel
poutě, o ní informuje ve svém příspěvku.

NOVÝ WEB OBCE
Obec připravuje nové www stránky. Pokud se na
jejich tvorbě chcete podílet, kontaktuje Obec.

Společenská rubrika
18.5. oslavil 50 let pan Jiří Kosák z Kamberka
24.6. oslaví 75 let paní Marie Kosáková z Kamberka
8.7. oslaví 75 let paní Jaroslava Zounková z Kamberka
19.7. oslaví 60 let paní Marie Slabá z Kamberka
22.7. oslaví 85 let pan Josef Zajíček z Kamberka
25.9. oslaví 86 let paní Jaroslava Mejzlíková z Kamberka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@quick.cz
kontakty: David Šedivý , tel 728 482 283 , dsedivy@email.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 34, vydáno 18. června 2018
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 220
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