ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 18
Velké sucho, tropická horka, přívalové deště, lokální povodně - i to je léto roku 2014

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Od 5.května, kdy byla uzávěrka posledního Zpravodaje, uplynulo dosti času - tomu
odpovídá i počet nových zpráv.
Jednou z nejdůležitějších je skutečnost, že dne 17.června proběhla kolaudace polní
cesty Předbořice - Otradov s kladným výsledkem a my máme konečně kolaudační souhlas
a můžeme si oddechnout, že celá strastiplná cesta od rozhodnutí uskutečnit tuto akci až po
kolaudaci je zdárně za námi. Nyní zbývá jen si přát, aby nám vybudovaná cesta co nejdéle
sloužila ku všeobecnému prospěchu. Aby cesta spojila obě obce nás přijde na téměř 400
000 Kč, neboť od hranice pozemkové úpravy do Otradova platíme komunikaci my,
ostatní,větší část komunikace platí Ministerstvo zemědělství.

Další, tentokrát částečně opravená, je cesta od hřbitova v Kamberku směrem
k Březinám. Obec vyčistila cestu od náletových dřevin a Podblanicko Louňovice pod
Blaníkem na ní navezlo kamenivo a cestu upravilo.

Začátkem jara byla zrealizována také oprava části chodníku podél silnice směrem
k bytovkám, na fotografiích vidíme průběh prací, hotový chodník si můžeme dojít
prohlédnout ve skutečnosti.

V sobotu 11. května se uskutečnila již tradiční oslava Dne matek, za hojné účasti
místních žen. Na další fotografii je jeden z mnoha zájezdů do našeho muzea venkova.

Velkou a finančně náročnou letošní investicí bude v září realizovaná výměna oken u
budovy školy - nyní obecního úřadu č.p.71. Okna jsou stará, snad původní, nedoléhají,
hrozí, že vypadnou a procházející lidi zraní. Jedná se o výměnu 22 ks oken a zakázku za
téměř 300 000 Kč s DPH. Na základě transparentně zveřejněné zakázky jsme
z předložených nabídek vybrali dodavatelskou firmu, která práci provede. Dojde k výměně
stávajících vnějších poškozených a nefunkčních oken za nová dřevěná s izolačním
dvojsklem. Zůstane zachován původní vzhled oken a tím i celé budovy.

Provedli jsme zemní práce na vodovodu a kanalizaci k novostavbě pana Mirka
Zachaře, jako základ pro budoucí protažení až k silnici 125/II. Následně nyní upravujeme
přístupovou komunikaci, aby novostavba z naší strany byla připravena ke kolaudaci. I tato
akce nás vyjde přibližně na 300 000 Kč. Jednou, povede-li se protáhnout sítě k silnici,
vybudujeme na nich i komunikaci.

Za aktivního přístupu nájemce pohostinství pana Martina Říhy proběhla úprava
vnitřních prostor pohostinství a myslím, že návštěvníci mohou být spokojeni , místnost se
prosvětlila a opticky zvětšila.

Obec zakoupila 5 ks nových laviček, z nich již máme 4 umístěny, pátá přijde na
cestu ke Kalači, nejspíše s výhledem na jez. Rovněž milovníci sportu se dočkali trampolíny
a doufám, že bude na hřišti za kostelem náležitě využita dětmi i dospělými. Přeji vám
mnoho radosti ze zdravého pohybu při dodržování bezpečnostních opatření.

Z kulturních akcí připravujeme oslavu Dne seniorů v sobotu 11.října, právě v druhý
den komunálních voleb. Dále hledáme vhodný termín na akci vítání nových miminek.
V září se doufám rozjedeme na letošní druhý výlet za krásami vlasti. Snad se nám bude
dařit a zajistíme autobus. Vybrali jsme zajímavou trasu – zámek Mělník, hora Říp, pevnost
Terezín a město Litoměřice. Jak říkám, hlavní je , aby nám byl zapůjčen mikrobus.
Předběžný termín konání zájezdu je sobota 13.září.

21.června jsme hostili účastníky pochodu s rýžováním zlata „Cesta za zlatem“,
kterého se účastnilo 79 zapálených turistů. Akce byla hlavně lákadlem pro děti, všichni si
odnesli zlatinky , které si sami vyrýžovali. Akci organizoval ČSOP Vlašim, Obec Kamberk
a Český svaz zlatokopů. Součástí pochodu byla i návštěva našeho muzea venkova, tudíž
tolik potřebná propagace naší obce.

Pokud se týká naší letošní účasti v soutěži Vesnice roku 2014, obec získala v rámci
Středočeského kraje Ocenění za udržování hasičských tradic pro SDH Kamberk. Cena je
bohužel bez finančního ohodnocení. Její oficiální předání se uskutečnilo 19.července
v obci, která letos získala Zlatou stuhu a to je obec Kněžice na Nymbursku.
Děkuji vám všem, kteří jste se podíleli na úklidu obce, kteří jste nás přišli podpořit
v den, kdy u nás byla hodnotící komise. Kromě ceny je pro obec pozitivní ta skutečnost, že
se sousedé sešli, aby si u dobrého jídla a pití poseděli a popovídali.

Proběhly rovněž drobné práce na údržbě a opravě obecních prostor, viz sklepní
místnost muzea v budově Kampeličky, opravena je kaple na hřbitově, natřen je plot u
hřbitova a u pomníku na náměstí. Zbývá natřít plot u Kampeličky. Posečeny jsou obecní
pozemky, díky obětavosti občanů je naše náves vzorně uklizena, zeleň upravena a
květinová výzdoba příjemná, smysly uklidňující

I kamberskou pouť máme za sebou, díky členům Sokola se tradičně vydařila.
V sobotu 26.7. se uskutečnil dětský den s různými soutěžemi pro děti, s ukázkou výcviku
psů a s dětskou tombolou. Dále proběhl fotbalový turnaj Memoriál Jana Wildta za účasti
mužstev Načeradce, Borotína, Louňovic a Kamberka. Večer se konala tradiční pouťová
zábava se skupinou Exploze. Všechny akce za hojné účasti dětí i dospělých.

Rovněž pietní tryzna, konaná v neděli 27.července v Kamberku na Městečku u
příležitosti připomenutí si 100 let od začátku první světové války, měla důstojný průběh a
slušnou účast. Veliký dík patří všem přítomným a hlavně členům SDH Kamberk, kteří
drželi čestnou stráž u pomníku padlých.

Zásluhou přívalových dešťů se opakují problémy s odvodem vody z polí, tentokrát
nad Předbořicemi, přes cestu která je zcela zdevastována, přes propustek zhotovený SÚS
Vlašim. V Předbořicích působí voda škody na majetku občanů. Toto je letitý problém,
který je nutno řešit. Na fotografiích jsou vidět následky i příčina – naplavený materiál,
ucpaný propustek a další škody způsobené vodou valící se při dešti z pole s bramborami.
Jako občané a zároveň vlastníci pozemků máme velikou možnost ovlivnit hospodařící
subjekty jak budou na našich polích hospodařit – tedy odstranit příčinu a ne jen řešit
důsledky.

Vážení občané, probíhá období, na které se mnozí z vás celý rok těší, období
prázdnin a dovolených. Je jen na vás, jak si jich užijete, jak své plány a představy
přizpůsobíte vrtkavému počasí. Užijte si příštích dnů ve zdraví, buďte laskaví a ohleduplní
ke svým sousedům a k přírodě. Přejme zemědělcům, ať se jim podaří sklidit výsledky
celoroční klopotné práce. A zase někdy nad Zpravodajem nashledanou, doufám, že se nám
podaří ještě vydat jedno číslo do komunálních voleb.
Alena Jenšíková, vaše starostka

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 2. 6. 2014.
Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M. Kakos, I.
Melicharová, L. Nárovcová, D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: M. Kakos, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení z 14. 4. 2014
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2014 č. 3
3) Projednání závěrečného úctu obce za
rok 2013 a zprávy o výsledku
hospodaření obce za rok 2013
4) Závěrečný úcet mikroregionu Blaník svazek obcí
5) Stanovení počtu členů zastupitelstva
obce na volební období 2014 - 2018
6) Postup prací v obecních lesích
7) Postup plánovaných prací vedoucích k
zvelebení obce
8) Odkoupení lesních pozemků parc. č.
4189, 749, 748, 777/1, 777/2 v k.ú.
Kamberk
9) Ostatní obecní záležitosti

1) byla provedena kontrola usnesení z 14.4.
2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce na rok
2014 č. 3 dle předloženého návrhu.
3) ZO projednalo zprávu o výsledku kontroly hospodaření
obce za rok 2013 a schválilo závěrečný úcet obce za rok
2013 s výhradou. Zároveň projednalo nápravu zjištěných
nedostatků a konstatovalo, že úcetní již provedla vyčlenění
majetku zatíženého věcným břemenem.
4) ZO bere na vědomí závěrečný úcet mikroregionu Blaník
- svazek obcí.
5) ZO jednohlasně rozhodlo stanovit počet zastupitelů pro
volební období 2014 - 2018 na 7 členů.
6) Pokračují práce v obecních lesích, hlavně vyžínání, na
některých místech už podruhé.
7) Jsou dodělané chodníky okolo nemovitostí č.p. 107,
108. Pokračuje oprava pohostinství a proběhla oprava
omítky v místnosti muzea. V příštím týdnu začne oprava
komunikace k novostavbě manželů Zachařových včetně
rekonstrukce vodovodního řádu a dešťové kanalizace. ZO
rozhodlo dle předložených nabídek zadat práci na
komunikaci p. Tomáši Honsovi ze Lhýšova.
8) ZO jednohlasně rozhodlo odkoupit od firmy Lesy České
republiky, s.p. následující lesní pozemky v k. ú.
Kamberk:parc. č. 777/1 o výměře 1806 m2, 777/2 227 m2,
748 824 m2, 749 1892 m2, 4189 5487 m2
9) - ZO rozhodlo zakoupit a instalovat na dětské hřiště u
kostela trampolínu.
- ZO rozhodlo opravit úseky komunikace na Kalač.
Zároveň upozorní výstražnými tabulemi na nebezpečí
borcení vozovky.
- Obec opět letos nedostala dotace, žádost byla podána
na opravu chodníků a cesty na Hrnčíře. O dotaci na opravu
kapličky v Předbořicích žádala obec již 7x vždy neúspěšně.
- Kolaudace komunikace na Otradov je plánována na
červen.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Kakos, David Šedivý
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 2. 6. 2014.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na
rok 2014 č. 3.
- ZO jednohlasně schválilo závěrečný úcet obce za rok
2013 s výhradou.
- ZO jednohlasně rozhodlo stanovit počet členů
zastupitelstva pro volební období 2014 - 2018 na 7 členů.
- ZO jednohlasně rozhodlo zadat opravu komunikace k
novostavbě manželů Zachařových firmě Tomáš Hons za
Lhýšova.
- ZO jednohlasně rozhodlo odkoupit od firmy Lesy České
republiky, s.p. lesní pozemky v k. ú Kamberk.
- ZO jednohlasně rozhodlo zakoupit a instalovat na dětské
hřiště u kostela trampolínu.
- ZO jednohlasně rozhodlo opravit úseky komunikace ke
Kalači a zároveň varovat řidiče na možnost borcení
vozovky.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: David Šedivý
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 10. 7. 2014.
Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M. Kakos, I.
Melicharová, L. Nárovcová, D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: J. Jechoutek, L. Nárovcová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení z 2. června 2014
2) Schválení žádosti o dotaci z
Podprogramu Obnova obecního a
krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2013 na obnovu
komunikací poškozených při povodních
v červnu 2013, komunikace KamberkHrnčíře, parc. č. 2738 a 4238 v k. ú.
Kamberk.
3) Postup prací na obecním majetku
4) Ostatní obecní záležitosti

1) byla provedena kontrola usnesení z 2.6.2014
2) ZO Kamberk souhlasí s podáním žádosti o dotaci z
Podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po
živelních pohromách v roce 2013 na obnovu komunikací
poškozených při povodních v červnu 2013 na komunikaci
Kamberk - Hrnčíře, parc. č. 2738 a 4238 v k.ú. Kamberk.
3) V lese se ožínají paseky. Jarní sázení stromků je hotovo.
V současné době se natírá plot na hřbitově.
4) -ZO odsouhlasilo vybagrovat šachtu před propustkem v
Předbořicích tak, aby se nezanášel a zajistit její
pravidelnou údržbu. Společně s SÚS Benešov vyvolat
jednání o poražení jasanu, který vadí v odvádění vody
okolo komunikace a narušuje vozovku. Zajistit svod
dešťové vody k propustku pomocí příkopu. Vybagrovat
potok okolo domu č.p. 13.
- Na základě posouzení a vyhodnocení předložených
nabídek několika dodavatelů Zastupitelstvo obce
odsouhlasilo zadat výměnu oken ve škole firmě Jiří
Dimitrov za cenu 245 000 Kč bez DPH .

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jechoutek, Linda Nárovcová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 10. 7. 2014

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 28. 7. 2014.
Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M. Kakos, D.
Šedivý
Omluveny: I. Melicharová, A. Zachařová
Nepřítomna: L. Nárovcová
Ověřovatelé zápisu: J. Jechoutek, M, Kakos
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

- ZO jednohlasně souhlasí s podáním žádosti o dotaci z
Podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po
živelních pohromách v roce 2013 na obnovu komunikací
poškozených při povodních v červnu 2013 na komunikaci
Kamberk - Hrnčíře, parc. č. 2738 a 4238 v k.ú. Kamberk.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu svodu dešťové vody
okolo komunikace v Předbořicích k propustku, vyhloubení
šachty na její jímání. Zároveň obec vyvolá jednání o
poražení jasanu, který brání svodu vody. Obec vybagruje
potok okolo domu č.p. 13.
- Na základě posouzení a vyhodnocení předložených
nabídek několika dodavatelů ZO obce odsouhlasilo zadat
výměnu oken ve škole firmě Jiří Dimitrov za cenu 245 000
Kč bez DPH .

1) Kontrola usnesení ze dne 10. 7. 2014
2) Postup plánovaných akcí v obci
3) Ostatní obecní záležitosti

1) byla provedena kontrola usnesení z 10.7.2014
2) - ZO rozhodlo, že obec bude řešit spolu s
vodohospodářem situaci s vyplavováním zeminy z cesty za
nemovitostí č. 7 v Předbořicích.
2) - Probíhá dokončení opravy komunikace za bytovkami.
- Je připraveno dřevo z probírek - tyčovina k odvozu do
Lukavce. Paseky jsou vyžnuté.
- Do konce září proběhne výměna venkovních oken v
budově č.p. 71.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na
rok 2014 č. 4 dle návrhu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jechoutek,Miroslav Kakos
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: David Šedivý

Společenská rubrika
Významná jubilea v nejbližší době oslaví:
12. září paní Miluše Forejtová
23. září pan Jaroslav Slabý
25. září paní Jaroslava Mejzlíková
27. září František Jenšík
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Kalendárium, plánované akce
16. srpna
30. srpna
6. nebo 13. září
10. a 11. října
11. října

Fotbalové utkání Sokol Kamberk - Blaník Načeradec
Rybářské závody na Podhorníku
Zájezd, trasa Mělník, Říp, Terezín, Litoměřice
Volby do obecního zastupitelstva
Den seniorů – společné posezení

Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem; tel: 317 852 728; www.kamberk.cz;
e-mail: oukamberk@quick.cz; Redakce: Linda Nárovcová, David Šedivý, Alena Jenšíková
Zpravodaj číslo 18, uzávěrka 31.7. 2014. Příspěvky prosím posílejte e-mailem na: Linda.nary@volny.cz

