ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 5
Začaly prázdniny, čas dovolených, odpočinku i práce na zahradě a v polích. V květnu a červnu se toho
v naší obci událo mnoho, o každé této akci se Vás snažíme informovat. O pouti nás čeká veliká sláva,
oslavy 750ti let první písemné zmínky Kamberka. Přejeme nám všem krásné, vlídné počasí na
následující letní měsíce a slunný 23. červenec, ať Oslavy proběhnou venku a v suchu.

DEN DĚTÍ
Plánovanou oslavu dne dětí spojenou s psími závody poněkud narušilo pořádné „psí“ počasí. Přesně v čase
zahájení akce přišla bouřka, která nás zahnala zpátky do domů a začátek tak byl o hodinu odložen. Bohužel
počasí ovlivnilo i účast soutěžících. Nicméně závody proběhly, ceny byly rozdány a po získaných
zkušenostech se spolu s šampionem Míšou a jeho trenérkou Katkou Kosákovou těšíme na další ročník. Příští
rok již s možností konání akce pod zastřešenou pergolou u dětského hřiště.

PŘEDBOŘSKÁ MÁJ
Již tradičně se stavěla máj v Předbořicích sedmý týden po velikonocích. Přesto, že pozdní termín mohl
slibovat krásné počasí, stavěla se máj do mraků a v občasném dešti. Máj stále stojí a tvoří dominantu návsi

.

BLEŠÍ TRH

PRODANÁ NEVĚSTA

V sobotu 11. června se konal první letošní bleší
trh. Tentokrát na Městečku. Prodávajících nebylo
mnoho, což byla škoda, neboť koupěchtivých
návštěvníků přišlo dost. Nakonec se komorní
akce proměnila na společenskou událost, kde se
sousedé sešli, popovídali a mnozí si i odnesli
nějaký ten „poklad“. Další bleší trh bude
poslední prázdninovou sobotu, opět na Městečku.
Projděte proto své půdy, sklepy a dílny a vše co
jste delší dobu nepoužili, co překáží, nabídněte
k prodeji. Zájem byl i o starý, třeba poškozený
nábytek, ten stačí pouze vyfotografovat a
nabídnout k prodeji.

Kamberští ochotníci vystoupili s Prodanou
nevěstou v Sudoměřicích. Divácká účast byla
nakonec slušná a obecenstvo příjemné. Určitě
Vás zajímá, co chystají ochotníci letos. Tentokrát
nebude nastudována nová hra, ale bude
zopakováno některé z již nastudovaných
představení. Na Oslavy 750ti let se ochotníci
budou snažit nacvičit „Živý obraz historie“.
V říjnu bude divadelní spolek hostovat v Praze.
Více
informací
bude
v dalším
vydání
Zpravodaje.

PEDIG
I nadále probíhají „pedigové“ večírky. Pokud máte zájem naučit se něco nového a zároveň vyrobit košík,
misku či podnos, přijďte v úterý 12. července v 18:00 na Obecní úřad. Cena 100,- Kč za výrobek.

…NĚCO O ODPADECH
KONTEJNER NA ODPAD U HŘBITOVA
Od 1. dubna je u hřbitova kontejner na hřbitovní
odpad. Důvodem k jeho pořízení bylo zrušení a
odstranění skládky, která během let vznikla na
mezi za hřbitovní zdí. Přesto, že je nyní
umožněno odkládat odpad do kontejneru a
uchovat tak okolí hřbitova čisté a upravené,
někteří z nás stále odhazují odpad na volné
prostranství za hřbitovní zeď. Prosím, udržujte
okolí hřbitova upravené a čisté. Děkujeme.
Ukládání
odpadu
mimo
nádobu
bude
pokutováno.
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Obec zajistila odvoz objemného odpadu pro
občany koncem května. O službu byl obrovský
zájem, který dokonce působil komplikace při
odvozu kontejnerů, neboť nádoby byly plněny
nad okraj, což není z důvodu převozu a možného
pádu odpadu možné. Právě pro velký zájem bude
opět zajištěn kontejner ve čtvrtek 29. září

KOMPOSTOVACÍ MÍSTO
Obec zřídila kompostovací místo naproti bývalé
váze JZD, u cesty na Hrnčíře. Odkládat zde
můžete posekanou trávu, listí (kromě listí
ořešáku), nadrcené větve a ostatní bioodpad.
Dále již nebude možné takovýto odpad
skládkovat
kdekoli
jinde
v obci.
Odkládání tohoto odpadu mimo vyhrazené
prostory může být posuzováno jako přestupek
nebo trestný čin.!!

NEDĚLNÍ KLID
Velice nás těší, že se v obci daří dodržovat
nedělní dopolední klid i bez vyhlášky, pouze na
základě žádosti otištěné v minulém vydání
Zpravodaje. Děkujeme.
KOMINÍK
Zájemci o kontrolu komína, kteří jste nestihli
červnovou kontrolu, prosím kontaktujte Obecní
úřad. Obec zajistí kominíka i během prázdnin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk,
konaného dne 21. 6. 2011.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M. Kakos, I.
Melicharová, L. Nárovcová,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: M. Kakos, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková

Program: 1) Kontrola usnesení z 26. 4. 2011
2) Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2011
3) Závěrečný úcet obce
4) Projednání zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
5) Záměr pronájmu obecních pozemků p.č.
4134, 3079, 1951 vše v k.ú. Kamberk
6) Záměr pronájmu obecního pozemku p. č.
631 v k.ú. Kamberk
7) Práce na zvelebení obce, dotace
8) Hospodaření v obecních lesích
9) Úcast obce na oslavách 750. výročí první
zmínky o Kamberku
10) Ostatní obecní záležitosti

6) ZO jednohlasně odsouhlasilo smlouvu na pronájem
obecního pozemku p.č. 631v k.ú. Kamberk firmě
PIBIL SALMON, s.r.o. se sídlem v Bohdanči 136 od
1. 7. 2011 na 3 roky za roční nájemné 3.000,- Kč s
3měsíční výpovědní lhůtou. Obec si ve smlouvě
vymíní vyčištění a údržbu pronajatého pozemku.
7) Dotace na oslavu 750. let od první zmínky o obci
Kamberk ještě nebyla projednána, dotaci
z MMR
na zvelebení obce jsme již dostali a ostatní byly
zamítnuty. Obec už zahájila výsadbu zeleně a
připravuje se výstavba altánu v Hrajovicích a
přístřešku a pergoly u dětského hřiště.
8) Proběhlo závěrečné šetrení k projednání návrhu
LHP na roky 2011 - 2020. Do konce roku
bude provedeno výběrové řízení na lesního hospodáře
obecních lesů, který se ujme práce 1. 1. 2012.
9) Finišují také přípravné práce na oslavy 750. let
Kamberka. Jsou vytištěné pozvánky s bohatým
programem, které budou v nejbližších dnech
rozeslány.
10) Novým členem finančního výboru ZO Kamberk
byl místo p. Davida Šedivého jednohlasně zvolen p.
Miroslav Kakos.

1) ZO bylo upozorněno auditem odboru kontroly KÚ
na nedostatky ve smlouvě o pronájmu 3 rybníků SDH
Kamberk a proto pronájem projedná znovu.

- ZO jednohlasně odsouhlasilo opravu vnitřních
oken v obecním bytě v č.p. 71.

2) ZO řádně zveřejnilo návrh úpravy rozpočtu č. 2
obce na rok 2011 a protože k tomuto návrhu nebyly
vzneseny ze stran občanů žádné připomínky byla
úprava jednohlasně schválena.

- ZO jednohlasně odsouhlasilo žádost p. Fr.
Kříženeckého o prodej pozemku, podmínky
prodeje budou upřesněny a záměr zveřejněn na úrední
desce.

3) Návrh závěrečného úctu obce za rok 2010 byl v
zákonné lhůtě zveřejněn na úrední desce OÚ i
elektronicky a to bez připomínek a námětů. Po
projednání vyjádřili členové ZO jednomyslný souhlas
s celoročním hospodařením a závěrečným úctem obce
za rok 2010 a to s výhradou.

- Na podnět p. Stanislava Hudce ml. vyvolá obec
jednání mezi majiteli pozemků pod fotbalovým
hřištěm, obcí a Sokolem o vyřešení majetkových
vztahů.

4) ZO bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010, které provedl odbor
kontroly Krajského úradu Středočeského kraje dne 2.
5. 2011. Audit byl uzavřen s následujícím závěrem:
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (§
10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
Do nákladů roku 2010 nebyly vyúčtovány veškeré
faktury a to odvoz odpadu a vyúčtování telefonních
poplatků za prosinec 2010.
Náprava: Obec přijala nápravné systémové
opatření pro příští rok. Chyba se už nebude
opakovat.
5) ZO zrušilo pro nedostatky smlouvu schválenou dne
26. 4. 2011 s SDH na pronájem obecních rybníků. ZO
jednohlasně odsouhlasilo smlouvu o pronájmu 3
obecních rybníků p.č. 1951, 3079 a 4134 v k.ú.
Kamberk SDH Kamberk od 1. 7. 2011 na 4 roky za
roční nájemné 1,- Kč.

- Do 31. 12. 2015 je obec dle zákona povinna mít
vypracovaný a schválený územní plán.
ZO
proto od příštího roku zahrne postupné náklady na
vypracování do rozpočtu obce.
- 29. 9. 2011 bude opět přistaven kontejner na
neskladný odpad. ZO žádá občany, aby odpad
upravili tak, aby se do kontejneru vešlo co nejvíc.
- Obec vyvolá nové správní řízení na posouzení
stavu javoru na návsi a lípy před domem č.p. 125.

TJ SOKOL INFORMUJE
RALLYE KAMBERK 2011
V sobotu 4. června uspořádal Sokol Kamberk 7. ročník automobilové rallye. Této soutěže se účastnilo 17
posádek (celkem 69 soutěžících). Trasa závodu byla dlouhá 147 km (pro některé i 250 km) a tvořily ji 4
etapy. Po dojezdu všech posádek následovalo sportovní odpoledne, které se skládalo ze 3 soutěží. Večer
měli účastníci možnost předvést své herecké nadání při divadelních scénkách na jimi zvolené téma
„Šmoulové“ nebo „Zdravotní krize v ČR“. Vítězem se po zásluze stala posádka Miloše Vilímka. Druhé
místo obsadila posádka Vladimíra Dvořáka a třetí místo získali vítězové loňské rallye – posádka Karla
Slámy. Všichni účastníci dojeli v pořádku a celá akce se dá hodnotit velice pozitivně a vydařeně.
Sokol Kamberk děkuje všem, kteří se podíleli na pořádání této akce, zejména za čas a trpělivost, kterou jí
věnovali.
Dále velké díky patří sponzorům, zejména Obecnímu úřadu obce Kamberk, bez kterých by tuto akci
nebylo možné uspořádat.
Milan Jechoutek st.

Konec ročníku 2010 -2011fotbalových soutěží
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2.Čechtice A

24

17

4

3

84 : 39

55

3.Keblov

24

17

1

6

100 : 51

52

4.FC Libouň

24

14

3

7

79 : 57

45

5.Hulice

24

14

3

7

64 : 47

45

6.Libež
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9.Sokol Kamberk
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Nejlepší střelci Kamberka : Standa Kubú ,Honza Vosátka oba 8 gólů,Dvořák Jiří 5gólů
Bližší komentáře a rozbory se dozvíte v informační skříňce sokola vitríně „Sokola“ IV.třída skupina D

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM
Na hřišti za hospodou se v sobotu dne 9.7.2011 uskuteční nohejbalový turnaj trojic
V sobotu 16.7.2011 volejbalový turnaj 10ti družstev.

SDH KAMBERK
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
7. května se konaly rybářské závody na
Podhorníku. Lov byl povolen na jeden prut bez
krmítka, krmení bylo povoleno, vezírek a
podběrák byl podmínkou. Účast na závodech
byla velká, 55 soutěžících. Počasí přálo, nezbývá
než se těšit na další akci.

SOUTĚŽ
V sobotu 14.5.2011 proběhla okrsková soutěž hasičů okrsků Louňovice, Načeradec, Pravonín. Soutěž
organizovalo SDH Vračkovice při příležitosti 90-ti let od založení sboru. SDH Kamberk se zúčastnil
družstvem mužů do 35-ti let a družstvem „veteránů“ s koňskou stříkačkou.
Útok koňskou stříkačkou vzbudil velký zájem, byl sledován většinou přítomných a zakončen bouřlivým
potleskem. Družstvo mužů do 35-ti let, jehož sestava byla z důvodu zdravotních potíží jednoho z členů (
již se stává téměř tradicí) 2 týdny před soutěží mírně změněna, mělo v plánu umístění v první polovině
tabulky. Nastoupilo v sestavě: Kahoun Jan (strojník), Procházka Josef ml. (pravý proud), Jechoutek Milan
ml. (savice), Kahoun Pavel (koš, 100 m), Trojánek David (rozdělovač, 100 m), Kosák Jakub (levý proud,
100 m), Heřmánek Jan („B“ hadice, 100 m) a Dvořák Ondřej (100 m).
První disciplínou byla pořadová příprava ( 6 trestných bodů, 4. místo ). Následoval požární útok, kde jsme
měly vylosované 5 pořadí a na terénu to bylo hodně znát (čas 33,87 s, 4. místo). Poslední naší disciplínou
bylo 100 metrů s překážkami (součet tří časů 66,78 s, 5. místo). Celkově jsme se umístnily na 5. místě, což
bylo podle našeho přání.
Pavel Kahou si časem 18,85 s zajistil 2. místo v disciplíně 100 m s překážkami.
Foto a video jsou k nahlédnutí na www.sdhkamberk.unas.cz
První prázdninovou sobotu SDH pořádalo zábavu s kapelou ROTOR. Původně zamýšlená zábava na hřišti
se kvůli nepřízni počasí přesunula do sálu.

Ze soutěžního soudku některé kolo Benešovské hasičské ligy v průběhu prázdnin.
Honza Kahoun

750 LET PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY KAMBERKA
V tomto roce máme tu čest oslavit významné výročí vztahující se k historii obce. Pro občany, chalupáře i
náhodné hosty je připraven bohatý program. První akcí bude od 9 hodin koncert Podblanického sboru
v kostele. V 10 hodin pak bude následovat mše svatá. Samotné slavnostní zahájení pak bude v 11:15 na
Městečku, odkud poté půjde průvod spolků obcí na hřiště. TJ Sokol připravila „středověké hry bez
hranic“, kde si budete moci zasoutěžit v poněkud neobvyklých disciplínách. Od 13 hodiny pak bude o
přestávkách mezi soutěžemi každou hodinu šermířské vystoupení. Další centra dění budou na Městečku a
na hrázi kamberského rybníka. Na Městečku bude po celý den jarmark, odpoledne pak k tanci i poslechu
zahraje kapela Sebranka. Poněkud netradičně se na Městečko přesune i setkání rodáků, které se tentokrát
odehraje na čerstvém vzduchu přímo v centru obce (samozřejmě pod přístřeškem a s možností sezení i
občerstvení). Na hrázi se pak blíže představí CHKO Blaník a ČSOP Vlašim ve společném stánku, kde
budou prezentovat svou činnost a pokud to bude možné, přivezou s sebou i nějaké zvířecí pacienty ze
záchranné stanice ve Vlašimi. Další ze stánků pak bude věnován zdraví, Český červený kříž bude
především zajišťovat v případě potřeby první pomoc, ale všichni doufáme, že k zásahu nedojde, proto si
připravili ukázku poskytnutí první pomoci, umožní Vám změřit krevní tlak a případně Vám poradí
s Vaším zdravím. Na tvrzi pak bude připraven program s lukostřelbou, keramickou dílnou a občerstvením.
Již tradičně bude během Oslav otevřeno Muzeum venkova. Ve sklepení v budově OÚ bude výstava
fotografií toho, co se nám za posledních pár let v obci podařilo. Myslivecké sdružení Blanice ve své
klubovně v budově kampeličky představí trofeje a zároveň budou vypláceny nájmy z honebních pozemků.
V průběhu dne se můžete projet v povozu taženém koňmi a u hřiště se svézt na kolotočích. V podvečer se
Oslavy přesunou do sálu TJ Sokol, kde od 20:30 vystoupí louňovský soubor Babinec se svým programem
a od 21 hodin bude následovat zábava s kapelou Synkopa. Oslavy pak budou zakončeny ve 22 hodin
ohňovou show na hrázi rybníka. Zábava bude samozřejmě poté pokračovat až do pozdních hodin.
U příležitosti takto významného historického výročí Obec vydá knihu věnovanou historii Kamberka,
autorem knihy je pan Vladimír Myslík.
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří přípravám Oslav věnovali sponzorský dar, svůj čas či zapůjčili
technické zabezpečení.

KNIHOINFO
Konečně je připraven k nahlédnutí seznam knih k zapůjčení. Během léta se nám snad podaří seznam
přenést i na internetové stránky obce, tedy budete si moci vybrat knihu i z pohodlí domova. Výhledově
seznam doplním i o žánr.
Knižní novinky
Nakladatelství Stratosféra nám opět zajistilo velký počat knižních novinek. Bohužel Vám zatím nemohu
nabídnout jejich seznam, ale věřím, že se knihy do poloviny července podaří doručit a nabídnout
k zapůjčení.
Předplatné časopisů
Vzhledem k tomu, že díky darovaným knihám se nám daří šetřit prostředky na nákup knih, uvažuji o
možnosti předplatit do knihovny nějaké zajímavé, tematické a nadčasové časopisy, magazíny. Zatím se do
užšího výběru dostaly tyto tituly: Maminka, Burda, Koktejl a zřejmě nějaký časopis o vaření. Prosím tedy
čtenáře, aby popřemýšleli, jaký časopis by si případně měli zájem v knihovně zapůjčit. Jediným pravidlem
je, že se musí jednat o časopis v každé době aktuální, tedy nikoli zpravodajský. Děkuji
Dětské knižní novink:
Knihovna rozšířila nabídku o dětské knihy pro čtenáře od 3 do 10 let. Pro ty, co ještě nečtou je tu obrázek
s tituly.

Donášková služba
Zvláště pro starší spoluobčany v Hrajovicích, Předbořicích, ale i v Kamberku je zajištěna donášková
služba. Pokud máte zájem, prosím kontaktujte mne na tel: 777 938 568. V knihovně se na Vás těší Linda
Nárovcová
Veřejný internet
V otvírací době knihovny je internet vždy zapojen a jsem Vám k dispozici i s pomocí. Mimo otevírací
dobu je možné se domluvit na výše uvedeném telefonním čísle.
Prázdninová otvírací doba (červenec,srpen):
Středa 9:45 – 11:00; Čtvrtek 16:30 – 18:00; Dle domluvy i mimo otevírací dobu. Můžete mě
kontaktovat i na e-mailu: Linda.Nary@volny.cz, případně na facebooku

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Do 20. července 2011 je možné u Aničky Zachařová nahlásit zájem o zakoupení předplatného do
táborského divadla. Předplatné se vztahuje na 7 představení od září do ledna.
10.9. – „Cesta kolem světa“ – otáčivé hlediště v Českém Krumlově – akční komediální jízda pro celou
rodinu, loutkohra – 2 vstupenky na OÚ, cena s dopravou 500,- Kč

Společenská rubrika
Významné jubilea v nejbližší době oslaví:
28.7. pan Vladimír Adámek
5.8. paní Alena Svatoňová
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

V květnu nás opustil
pan Václav Moravec

Kalendárium
9.7.2011
9.7.2012
12.7.2011
16.7.2011
16.7.2011
23.7.2011
27.8.2011
10.9.2011
29.9.2011

Schůze OSRPK k Oslavám (18:00)
Nohejbalový turnaj trojic
Pedig (18:00)
Brigáda na úklid obce (8:00)
Volejbalový turnaj
Oslavy 750 let první zmínky Kamberka
Letní bleší trh
představení „Cesta kolem světa“ – otáčivé hlediště
Velkoobjemový kontejner
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