ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 40
srpen 2019
ZÁJEZD
V sobotu 15. června se zájemci podívali do Prachovských skal, na zámek Humprecht u Sobotky a do
Poděbrad.

KAMBERSKÁ POUŤ
O víkendu 27.-28. července se konala v Kamberku probíhat pouť s tradičním programem. TJ Sokol
Kamberk připravila program pro děti s bohatou tombolou. Děti předvedly hasičský útok. Bylo možné se
zdarma povozit na kolotoči a zaskákat na skákacím hradě. Večer pak byla na hřišti zábava s kapelou
Maďar Band.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
přečkali jsme prázdniny i tropická vedra, doufám, že všichni ve zdraví a v očekávání, že konečně se
dostaví, většinou z nás nedočkavě očekávaná houbařská sezona. Tak, ať se vydaří a vás jistě zajímá, co se z
minulých měsících událo u nás na obci.
Od června jsme měli možnost zúčastnit se několika společenských akcí. 15.června obec pořádala zájezd na
trase Prachovské skály, zámek Humprecht a lázně Poděbrady. Jak už to bývá poslední dobou pravidlem, i
mikrobus nemůžeme obsadit zájemci z řad našich občanů. Náklady na dopravu se zákonitě stále zvyšují a
tak jsem vděčna obci, že nám finančně vypomůže a hrstka zájemců o poznání krás naší vlasti může i nadále
dvakrát do roka vyrazit za poznáním a odpočinout si od starostí všedních dnů. Na tomto místě připomínám,
že 21.září opět vyrazíme a navštívíme tentokrát Moravský kras-jeskyni Macochu a zámek Rájec nad
Svitavou.
Pan Josef Procházka nám upravil posezení u památného stromu u Březin a připomínám, že toto místo
nabízí každému z vás odpočinek s příjemnou vyhlídkou, klid i případné rozjímání nad krásou našeho kraje.
Koncem června mladí fotbalisté ukončili sezonu milým rozloučením zvaným dokopná, které pro ně
připravili členové Sokola Kamberk, za což jim děkujeme.
Aby se naše mládež nenudila, toho se ujali Kája Sláma a Milan Jechoutek ml. a i o prázdninách
zorganizovali výcvik mladých hasičů, kterého se pravidelně zúčastňuje neobvykle vysoký počet dětí. I jim
za tuto akci patří dík zvláště rodičů dětí.
Hlavní akcí tohoto léta byla jako obvykle kamberská pouť pod taktovkou našich Sokolů. Aby se mohlo co
nejvíce našich dětí svézt na kolotoči a zaskákat si v nafukovacím hradu financovala tyto pouťové atrakce
tentokrát obec. Bohužel zájem byl malý a tak jsme se rozhodli pro příští rok toto zpestření pouti vynechat.
Jinak díky všem, kteří se organizace pouti zúčastnili. Díky jejich snaze i přízni počasí byl o účast zájem.
Dopoledního dětského dne se zúčastnilo přes 80 lidí, z toho přes 40 dětí. Tato na organizační zajištění
náročná akce byla velmi dobře zvládnutá a zájem o i letos mimořádně velký. I hasičský útok mladých
hasičů se povedl. Po tradičním odpoledním fotbalovém zápase následovala večer taneční zábava na
fotbalovém hřišti s rekordní účastí 180 platících posluchačů případně tanečníků. Díky všem Sokolům za
odvedenou práci.
20.června, týden před poutí, měl každý možnost se zúčastnit již tradiční brigády na úklid obce. Protože ten
den se naši hasiči zúčastnili oslav 145.výročí založení SDH v Bechyni, byla účast na brigádě menší.
Protože většina hasičů si brigádu odpracovala v týdnu předtím, plánované práce, zvláště pokos obecních
ploch byla hotova a obec se o pouti mohla pochlubit čistotou a upraveností, zvláště pokud se týká květin a
zeleně vůbec. Díky za to patří pracovníkům obce paní Aničce Zachařové a panu Josefu Forejtovi.
A nyní k tomu, co vás asi zajímá nejvíce a to práce směřující k zvelebení obce. Vytlučené a poničené obecní
cesty jsme opravili nákladem 113 tis. Kč. Podařilo se nám opravit lesní cesty za účelem vyvážení
vytěženého kůrovcem napadeného dříví. Tyto práce doposud přišly obec na 180 tis. Kč s tím, že je ještě
potřeba opravit lesní cestu v Předbořském dolci. Za letošní pokos kolem místních komunikací obec
zaplatila 38 tis. Kč. Na druhé straně jsme uspěli s žádostí o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na
opravu druhého propustku za řekou za panem Slabým. Finanční rozpočet na provedení prací zní na 1 289
808 Kč. Obdržená dotace činí 902 865 Kč. Ve výběrovém řízení zakázku získala firma Dukát stavby a
půjčovna s.r.o., Veselí nad Lužnicí. S pracemi by se mělo začít v září t.r. Získání dotace na opravu obecní
stodoly je ještě stále nejisté. Dobrá zpráva je také, že máme konečně přislíbeno Povodím Vltavy na podzim
vytěžit nánosy v Blanici mezi jezem a mostem. Všechna potřebná administrativní rozhodnutí máme
vyřízena, finanční prostředky přislíbeny, tak snad to letos vyjde. Budeme se společně těšit.
Kůrovcová kalamita se postupně řeší u nás stejně jako v celé zemi. Pomohlo by nám, kdyby občané
projevili i nadále zájem o koupi vytěženého dřeva složeného na skládce u zemědělského areálu. Dřevo je
na spodní hranici možného prodeje, pouze za výrobní náklady. Obec trápí odbyt vytěženého dřeva. Je nám
slabou útěchou, že s těmito problémy se nepotýkáme samy. Radost nám udělal pan Vladimír Šafrata, který
projevil zájem pracovat v obci. V současné době pomáhá s úklidem na vytěžených pasekách a je za ním
vidět kus poctivé práce.
Na časté dotazy, jak to vypadá s pronájmem a využitím budovy bývalé prodejny mohu prozatím sdělit, že
paní Josková platí nájem prodejny a prozatím sklízí a suší vypěstované byliny, které by poté měla u nás
zpracovávat.
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Vážení občané, závěrem mého příspěvku bych si dovolila poděkovat všem, kteří se snaží dodržovat zásady
soužití, které je myslím v naší obci na velmi dobré úrovni. To se týká dodržování nepsané zásady klidu v
neděli, udržování čistoty a pořádku v obci, zde bych jen vytkla občasné nepořádky okolo sběrných nádob.
Nepálíte odpadky a neničíte tak ovzduší sousedům. Jen více kázně při venčení vašich miláčků, případné
exkrementy je nutné buď odklidit, nebo zavést psy mimo obec. Zde se vyskytují ještě určitá občasná
pochybění a tím i stížnosti na obci. My se snažíme, aby se vám občanům i rekreantům u nás dle našich
možností dobře žilo. Snažíme se ze všech našich sil, abychom udrželi poštovní úřad a do budoucna to
nebude lehké. Jsme rádi, že funguje kamberská hospoda a že každý má možnost se osvěžit, posedět,
popovídat v čistém útulném prostředí.
Mějte se všichni dle možností dobře, přeji vám zdraví a v klidu prožitý podzim.
Vaše starostka Alena Jenšíková
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Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 20. 6. 2019.

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 20. 6. 2019
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2019 č. 4 dle předloženého návrhu.
- ZO projednalo zprávu o výsledku hospodaření
obce za rok 2018 a přijalo systémové opatření k
nápravě nedostatku. Zastupitelstvo obce vydá
dodatečný souhlas se vznikem pracovněprávního
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva,
uzavřeného od ledna 2018.
Všechny nové pracovněprávní vztahy mezi
obcí a členem zastupitelstva bude schvalovat
předem.
- ZO jednohlasně schválilo závěrečný účet obce
za rok 2018 s výhradou.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo uzavřít pracovní
smlouvu s p. V. Š. na práce v lese.
- ZO jednohlasně schválilo příspěvek obce na
skákací hrad o pouti do 3.000,- Kč.
- ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje části obecních pozemků parc.č. 2722/7
o výměře 40 m2 a parc.č. 2726/2 o výměře 5 m2.

Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing. L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, Ing L. Zeman
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 22. 5. 2019
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č. 4
3) Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018
4) Závěrečný účet obce za rok 2018
5) Hospodaření v obecních lesích
6) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2019 č. 4 dle předloženého návrhu.
3) ZO projednalo zprávu o výsledku hospodaření
obce za rok 2018 a přijalo systémové opatření k
nápravě nedostatku. Zastupitelstvo obce vydá
dodatečný souhlas se vznikem pracovněprávního
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva,
uzavřeného od ledna 2018.
Všechny nové pracovněprávní vztahy mezi
obcí a členem zastupitelstva bude schvalovat
předem.
4) ZO jednohlasně schválilo závěrečný účet obce
za rok 2018 s výhradou.
5) Obec vytěžila v obecních lesích cca 400 m3
kůrovcového dřeva. Část tohoto dřeva prodá
zájemcům ze skládky u bývalé váhy za výrobní
cenu 500,- Kč/plnometr včetně DPH.
6) - ZO jednohlasně odsouhlasilo uzavřít
pracovní smlouvu s p. V. Š. na práce v lese.
- ZO jednohlasně schválilo příspěvek obce na
skákací hrad o pouti do 3.000,- Kč.
- ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje části obecních pozemků parc.č. 2722/7
o výměře 40 m2 a parc.č. 2726/2 o výměře 5 m2.
- Obec získala příslib dotace z MMR na
opravu horního propustku ve výši 902.865,- Kč

Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 19. 8. 2019.
Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing. L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: Bc. J. Kosák, Mgr. P.
Kovářík
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 20. 6. 2019
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č. 5
3) Přijetí dotace ve výši 10.000,- Kč na akci
"Cesta za zlatem" ze Středočeského fondu
hejtmana
4) Záměr prodeje části pozemku parc. č.
1461/1 o výměře 122 m2
5) Záměr prodeje části pozemku parc. č.
3082/1 o výměře 174 m2
6) Obnova propustku Kamberk, souhlas s
výběrem dodavatele
7) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v
budově č.p. 2
8) Hospodaření v obecních lesích
9) Ostatní obecní záležitosti

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka : Ing.Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Linda Nárovcová
Libor Zeman
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
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2) ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu obce na
rok 2019 č. 5 a jednohlasně ho odsouhlasilo.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo přijetí dotace ve
výši 10.000,- Kč na akci "Cesta za zlatem"
ze Středočeského fondu hejtmana.
4) ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje části pozemku parc. č. 1461/1 o výměře
122 m2 v kat. území Kamberk.
5) ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje části pozemku parc. č. 3082/1 o výměře
174 m2 v kat. území Kamberk.
6) ZO souhlasí s výběrem dodavatele na zakázku
"Obnova propustku Kamberk" a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy. Výběrové
řízení vyhrála s nejnižší nabídnutou cenou
fa DUKÁT stavby a půjčovna s.r.o. z Veselí nad
Lužnicí.
7) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na byt č. 4 v budově č.p. 2
dosavadní nájemkyni pí J. Z. o 1 rok do 31. 8.
2020.
8) Obec bere na vědomí "Dodatek č. 1 ke
smlouvě o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře, uzavřené dne 1. 1. 2012.
Obec vyzývá občany, kteří mají zájem o
palivové dřevo z obecních lesů, aby se přihlásili
u p. Šafraty. Pomůžete tím řešit kůrovcovou
kalamitu v obecních lesích..
9) ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout
příspěvek Občanskému sdružení rodáků a přátel
Kamberka ve výši 3.000,- Kč na zájezd
Moravský kras - jeskyně Macocha, zámek Rájec
nad Svitavou.

Ověřovatelé zápisu: Bc. Jakub Kosák
Mgr. Peter Kovářík
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 19. 8. 2019.
- ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu obce na
rok 2019 č. 5 a jednohlasně ho odsouhlasilo.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo přijetí dotace ve
výši 10.000,- Kč na akci "Cesta za zlatem"
ze Středočeského fondu hejtmana.
- ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje části pozemku parc. č. 1461/1 o výměře
122 m2 v kat. území Kamberk.
- ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje části pozemku parc. č. 3082/1 o výměře
174 m2 v kat. území Kamberk.
- ZO souhlasí s výběrem dodavatele na zakázku
"Obnova propustku Kamberk" a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy. Výběrové
řízení vyhrála s nejnižší nabídnutou cenou
fa DUKÁT stavby a půjčovna s.r.o. z Veselí nad
Lužnicí.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na byt č. 4 v budově č.p. 2
dosavadní nájemkyni pí J. Z. o 1 rok do 31. 8.
2020.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout příspěvek
Občanskému sdružení rodáků a přátel Kamberka
ve výši 3.000,- Kč na zájezd Moravský kras jeskyně Macocha, zámek Rájec nad Svitavou.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupci starostky: Eliška Heřmánková
David Šedivý

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková

LESY
PRODEJ DŘEVA Z OBECNÍCH LESŮ
Obec Kamberk nabízí palivové dříví z obecních lesů, napadených kůrovcem. Cena za plnometr je 575 Kč
s DPH, případně 483 kč s DPH. Koupí tohoto dříví podpoříte hospodaření v obecních lesích. Zájemci
prosím kontaktujte OÚ nebo p. Šafratu. Děkujeme
SAMOVÝROBA
Žádáme občany kteří mají přidělené plochy k samovýrobě, aby dle možností co nejdříve tyto plochy
uklidili a vytěžili. Děkujeme
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PLÁNOVANÉ AKCE
ZÁJEZD
RYBÁŘKÉ ZÁVODY V HRAJOVICÍCH
Obec bude v sobotu 21. září 2019 pořádat zájezd
na trase: Moravský kras – Macocha, zámek Rájec
nad Svitavou. Odjezd od prodejny v 5:30 ráno,
příjezd po 19. hodině. Cena dopravy 450 kč na
osobu (občané Kamberka), 500 kč občané mimo
Kamberk. Zájemci se mohou hlásit u Aleny
Jenšíkové, spolu se složením peněz.

V sobotu 28. září se budou konat rybářské závody
v Hrajovicích. Přihlášky a více informací u
Tomáše Melichara.

DÝŇOHRANÍ
ŽELEZNÝ ŠROT
V sobotu 19. října bude na Dolejším mlýně
Dýňohraní. Děti vydlabou dýně, pohrajou si a
nakonec projdou bojovku s pokladem. Začátek je
po 15. hodině, konec v 19:30.

Od pátku 20. září do pondělí 30. září bude možné
na obvyklém místě u hasičárny v Kamberku
odkládat železný šrot.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
V sobotu 2. listopadu se sejdeme na městečku
v 17 hodin. Odtud projdeme Kamberk, kolem
hřbitova k dubu u cesty k Březinám a zpět do
Kamberka, kde si bude možné u ohně opéct
špekáčky a ohřát se.

Obec pro občany zajistila velkoobjemové
kontejnery pro podzimní úklid takto:
Kamberk – pátek 27. září
Předbořice – čtvrtek 26. září odpoledne
V Hrajovicích kontejner pro nezájem nebude

Společenská rubrika
12.9. oslaví 70 let paní Miloslava Forejtová
23.9. oslaví 80 let pan Jaroslav Slabý
25.9. oslaví 87 let paní Jaroslava Mejzlíková
27.9. oslaví 70 let pan František Jenšík
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 15.6. zemřela paní Marie Šafratová ve věku nedožitých 89 let, čest její 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 40, vydáno 29. srpna 2019
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 220
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