ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 19
Je tu podzim, deštivý stejně jako byl konec léta, a tichý „díky“ uzavírce na komunikaci a tím pádem
malému dopravnímu provozu. Čekají nás dlouhé noci a nová plesová sezóna, volby do Obecního
zastupitelstva, děti se opět projdou s lampiony, sejdeme se spolu u příležitosti Dne seniorů a při výlovu
rybníku Podhorník.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 30. srpna 2014 Sbor dobrovolných hasičů Kamberk pořádal již několikátý ročník populárních
rybářských závodů na rybníku Podhorník. Počasí bylo krásné a přilákalo 28 soutěžících rybářů i spoustu
diváků. Na 1. místě se umístil pan Kratochvíl z Tábora, pro nás důležitější je ovšem místo 2., které
vybojoval „kamberák“ pan Miroslav Kakos, gratulujeme! Bylo připravené chutné občerstvení a pěkné
ceny pro vítěze.
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UZAVÍRKA
Z důvodu kompletní opravy mostu ev. č. 125-005 v k. ú. Kamberk a Šebířov je uzavřena silnice do Mladé
Vožice. Díky tomu je sice v obci dopravní klid, ale došlo k výraznému omezení autobusové dopravy.
Do Kamberka zajíždí autobusy k obsloužení školních dětí a nedělní odpolední spoj do Prahy.
Uzavírka je naplánována do 30.11.2014.

ZÁJEZD
V sobotu 13. září uspořádal OÚ pro občany jednodenní zájezd do Mělníka, na horu Říp, Terezína a
Litoměřic. Autobus byl plně obsazen, i když bychom uvítali větší zájem ze strany kamberských občanů..
Pokud bude v budoucnu ochota k organizování zájezdů, bude další pravděpodobně až na jaře 2015.
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- ZO jednohlasně rozhodlo instalovat v
Předbořicích novou vývěsní skříňku a tabuli.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost o
dotaci na opravu místní komunikace zdevastované
povodní parc. č. 3406/2 Předbořice - Táhlí.
- ZO jednohlasně rozhodlo podat žádost v
rámci projektu Zdravé stromy Nadace Partnerství
na bezplatné vyšetření zdravotního stavu lípy u
kostela.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 16. 9. 2014.
Přítomni: Ing A.Jenšíková, J.Jechoutek, M.Kakos,
I.Melicharová, L.Nárovcová, D.Šedivý,
A.Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 29. 8. 2014
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2014 č. 5
3) Prodej pozemku parc. č. 305 v k.ú. Kamberk
(na návsi v Předbořicích parc. č. 3082/1 - pod
trafostanicí)
4) Posouzení a vyhodnocení nabídek na dílo
“Oprava místní komunikace Kamberk bytovky”
5) Zhodnocení práce obecního zastupitelstva
během volebního období 2010 - 2014
6) Práce v obecních lesích
7) Ostatní obecní záležitosti

Starostka obce : Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jechoutek
Miroslav Kakos
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 16. 9. 2014.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2014 č. 5.
- ZO jednohlasně rozhodlo prodat obecní
pozemek parc. č. 305 v k.ú. Kamberk pod
trafostanicí o výměře 9 m2 za dohodnutou cenu
3.100,- Kč firmě ČEZ distribuce a.s. se sídlem v
Děčíně.
- ZO jednohlasně rozhodlo zadat dokončení
opravy místní komunikace Kamberk bytovky
firmě VIALIT Soběslav.
- ZO jednohlasně rozhodlo provést výměnu
vodovodních uzávěrů.
- ZO jednohlasně rozhodlo instalovat v
Předbořicích novou vývěsní skříňku a tabuli.
- ZO jednohlasně rozhodlo podat žádost o dotaci
na opravu místní komunikace zdevastovanou
povodní parc. č. 3406/2 Předbořice - Táhlí.
- ZO jednohlasně rozhodlo podat žádost v rámci
projektu Zdravé stromy Nadace Partnerství na
bezplatné vyšetření zdravotního stavu lípy u
kostela.

1) Byla provedena kontrola usnesení z 29.8.2014
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
č. 5 obce na rok 2014 dle předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně rozhodlo prodat obecní
pozemek parc. č. 305 v k. ú. Kamberk (na návsi
v Předbořicích parc. č. 3082/1 - pod trafostanicí) o
výměře 9 m2 za dohodnutou cenu
3.100,- Kč
firmě ČEZ distribuce a.s. se sídlem v Děčíně.
4) ZO po projednání a vyhodnocení nabídek na
dokončení opravy místní komunikace Kamberk bytovky jednohlasně rozhodlo zadat práci firmě
VIALIT Soběslav. Práce bude dokončena do 15.
října 2014.
5) ZO zhodnotilo a zrekapitulovalo práce v obci
za volební období 2010 - 2014. Jejich přehled je k
nahlédnutí ve vývěsních skříňkách obce.
6) V obecních lesích byl proveden postřik a
pokračují ožiny, které budou prováděny do 2.
dekády září. Poté bude zahájeno mazání stromků.
7) - ZO rozhodlo během částečné uzávěry
komunikace přes naší obec provést výměnu vo
dovodních uzávěrů.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: David Šedivý
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
.
VOLBY DO OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
V pátek 10. a v sobotu 11. října se budou konat
volby do Obecního zastupitelstva. Věříme, že
většina z nás využijte příležitosti ovlivnit
budoucí dění v obci a přijde volit. Volební lístky
nalezneme ve svých schránkách, případně je
obdržíme ve volební místnosti. Pro další volební
období je opět stanoveno 7-mi členné Obecní
zastupitelstvo. Volit budeme ze 12 nezávislých
kandidátů, kterými jsou: František Kříženecký
ml, Pavel Drahoš, Ing.Alena Jenšíková,
Ing.Milan Dvořák, Josef Procházka ml., Ilona
Melicharová, Anežka Zachařová, Karel Sláma
ml., Jiří Šváb, Libor Zeman, David Šedivý, Linda
Nárovcová. Každý máme možnost na volebním
lístku zaškrtnout 1 až 7 kandidátů.

KNIHOVNA
Zimní otvírací doba (od září do května) je ve
čtvrtek od 16:15 do 17:00 hodin. Aktuální
informace o otvírací době jsou na vchodových
dveřích do budovy Obecního úřadu.
PRÁCE V OBCI
VÝMĚNA VODOVODNÍCH UZÁVĚRŮ
Vzhledem k uzavření pozemní komunikace, a
malému dopravnímu provozu, využije Obec této
situace
k opravě
a
výměně
některých
vodovodních uzávěrů – hlavně v místech, kde je
za normálního provozu nebezpečné tyto práce
provádět. V souvislosti s těmito pracemi bude při
vlastní výměně armatur docházet k uzavírání
vody vždy na několik hodin a následně s tím poté
chvíli poteče kalná voda. Vzhledem k tomu, že
vodovod je „náš“, je samozřejmé, že pochopíme
nutné komplikace s tím spojené.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Na podzim proběhne svoz nebezpečného odpadu.
Termín bude oznámen Technickými službami
později, prosíme sledujte obvyklá vývěsní místa.

ASFALTOVÁNÍ KOMUNIKACE
Všichni netrpělivě čekáme, až bude přát počasí
(pro asfaltování musí být sucho) a firma Vialit
dokončí opravenou komunikaci u bytovek
v Kamberku.

TŘÍDĚNÍ ODPADU
V Kamberku bojujeme s nešvarem vhazování
nevhodného odpadu do nádob na tříděný odpad.
U budovy OÚ jsou nádoby na sklo, PET lahve,
papír a nápojové kartony. Bohužel někteří z nás
do kontejnerů vhazují věci, které tam rozhodně
nepatří (dětské pleny, odpady z domácností …)
čímž znehodnocují snahu ostatních, kteří třídí
správně a směsný odpad vhazují do svých
popelnic. Žádáme Vás, do nádob nevhazujte
žádný směsný odpad. Tento problém se týká
pouze Kamberku, v Hrajovicích a Předbořicích
třídí správně. Nebude-li problém vyřešen, bude
obec ze strany TS Vlašim pokutována.

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Koncem srpna a začátkem září byly provedeny
opravy komunikací v obci a dále cesty směrem
na Hrnčíře.
OPRAVY A ÚDRŽBY OBECNÍCH BUDOV
Na budově koloniálu byly v polovině září
obnoveny nátěry dřevěných a kovových
konstrukcí.
Na přelomu září a října budou na budově OÚ
vyměněna dosud původní okna za nová,
vybavená izolačním sklem. Bude zachován
vzhled oken. Firma byla vybrána na základě
výběrového řízení, kdy byla hodnocena nabídka
finanční a profesionalita.

PRONÁJEM PRODEJNY V KAMBERKU
Stávající nájemce koloniálu paní Jelínková
ukončí provozování prodejny v Kamberku ke
konci října 2014. Obec má zachování prodejny
v obci jako jednu z priorit. Tímto žádáme
zájemce o provozování prodejny, aby podali do
5.10.2014 svoje žádosti na Obecní úřad.
Následně bude s uchazeči vedeno jednání. Mezi
hlavní kriteria výběru bude patřit budoucí
otevírací doba a požadavky na podporu ze strany
Obce.

ÚPRAVY PROPUSTKU V PŘEDBOŘICÍCH
Začátkem září byly provedeny úpravy cesty do
Táhlí, okolí propustku a návsi v Předbořicích,
v souvislosti se škodami, které tam způsobila
„povodeň“ - velká voda z pole brambor. Obec
obratem podala žádost o dotaci na opravu této
cesty.
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PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH V NAŠÍ OBCI VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2010-2014
•

ROK 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umístěny laviček k rybníku v Kamberku,
18 000 Kč
• Příspěvek Sokolu na rekonstrukci šaten u
fotbal.hřiště, 35 000 Kč
• Prořezání stromů okolo hřbitova
• Oprava horního rybníka v Předbořicích
• Výroba nových vrat a dvířek u hřbitova
• Úprava obecního pozemku u rybníka na
koupání malých dětí
• Ve spolupráci se SÚS proveden svod
povrchových vod v Předbořicích a úprava
vodotečí
• Oprava cesty na Hrnčíře
• Do Hrajovic umístěn kontejner na papír
• Zajištěno dopsání obecní kroniky od roku
1950 (moc děkujeme Ing.Karlu Zachařovi),
dalším vedením obecní kroniky pověřena
Alena Jenšíková
• Vítání nových občánků
• Den matek
• Mikulášská zábava pro klienty ÚSP a místní
děti
• Dva zájezdy po Čechách
• Podány a zamítnuty žádosti o dotace:
- Dvě žádosti o opravu kaple v Předbořicích /MK
a Středočeský kraj/
- Brožura o muzeu /Středočeský kraj/
- Oprava rybníka v Předbořicích /Středočeský
kraj/
• Obec v tomto roce v rámci soutěže Vesnice
roku 2012 obdržela 2 ocenění:
- Fulínovu cenu - Diplom za kvalitní květinovou
výzdobu obce, 46 000 Kč
- Diplom za péči o kulturní dědictví, 46 000 Kč

Pergola u dětského hřiště za kostelem, 60 000
Kč
Domeček u dětského hřiště za kostelem,
10 500 Kč
Altán v Hrajovicích, 66 000 Kč
Rekonstrukce elektroinstalace v pohostinství,
25 000 Kč
Úprava komunikace na Hrnčíře, 30 000 Kč
Příspěvek na opravu kostela, 52 500 Kč
Oslavy 750.výročí 1.písemné zmínky o
Kamberku/dotace MK/, 137 000 Kč
Publikace Z historie Kamberka /autor
Vladimír Myslík /, 35 000 Kč
Úprava zeleně na veřejných
prostranstvích/dotace MMR/, 37 000 Kč
Nové vývěsní skříně, 17 000 Kč
Lesní hospodářský plán/dotace 41 000 Kč/,
72 000 Kč
Vybavení místností obecního úřadu a
dětského koutku včetně akumulačních kamen
Betonový základ pod nádoby na tříděný
odpad
Vybudování venkovní expozice Muzea
venkova
Kontejner na odpad za hřbitovem
Odvodnění pozemku za p.Kyslíkem č.p.54
Oprava oken v obecním bytě č.p.71
Uzavření smlouvy o pronájmu rybníka
Podhorník, a návesních v Předbořicích SDH
Kamberk na 4 roky
Uzavření smlouvy o pronájmu lagun parc.č.
4483 MS Blanice na 4 roky
Svozy nebezpečného a velkoobjemového
odpadu a železného šrotu
Zřízení kompostovacího místa u váhy
Samovýroba dřeva za nízké ceny
Počátek vydávání Zpravodaje
Pravidelné setkávání žen (pedik…)

ROK 2013
•
•
•
•
•

ROK 2012
•
•

•

Zámková dlažba na hřbitově a v pergole,
165 000 Kč
Oprava střechy kaple v Předbořicích, 28 000
Kč

•
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Nová přístupová cesta ke kostelu, 227 000 Kč
Nová vrata a dvířka ke kostelu, 29 500 Kč
Letecký snímek Kamberka a Hrajovic,
18 000 Kč
Nová vývěsní tabule na hřbitově, 8 000 Kč
Zřízení a vybavení kuchyňky ve škole,
74 000 Kč
Nový stůl a lavice v pergole za kostelem,
14 500 Kč
Svod povrchových vod za kostelem, 31 000
Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Oslava 135 let od založení SDH Kamberk,
20 000 Kč
Nový kbel k rybníku v Předbořicích, 17 500
Kč
Za Fulínovu cenu jsme koupili mulčovač,
26 000 Kč a křovinořez, 22 500 Kč
Osazení lavic a stolu k rybníku
Výřez náletových dřevin okolo místních
komunikací a ve spolupráci s Podblanickem
a.s. jejich úpravu
Vyhlášení památného stromu dubu letního u
Březin
SDH Kamberk provedl úpravu břehového
porostu rybníka Podhorník
Občanům nad 80 let věku dárkové balíčky
každý rok
Dovybavení bytu v č.p.2
Podány žádosti o dotaci na opravu
komunikace Kamberk-Hrnčíře a žádost o
opravu chodníků - žádost byla zamítnuta,
žádost o dotaci na opravu kaple
v Předbořicích - žádost byla zamítnuta
Dva zájezdy po vlastech českých
Oslava dne matek
Lampionový průvod pro děti a rodiče
Mikulášská besídka pro klienty ÚSP a naše
děti
Obec podala přihlášku do nově vznikající
MAS Blaník o.s.
Přednáška o Zlatodolu Roudný-Ing.Václav
Zemek
Za vzorné vedení obecní knihovny v rámci
soutěže Vesnice roku 2013 jsme získali 55
tis.Kč a za ně jsme do knihovny pořídili nový
počítač, skener, vysavač a doplnili knižní
fond
SDH Kamberk získal účelové dotace za
pomoc při povodních ve výši 66 tis.Kč a za
ně dovybavil techniku o přívěsný vozík,
ponorné čerpadlo a obleky
Obec obdržela na odstranění povodňových
škod od Středoč. kraje 160 tis.Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úprava přístupové komunikace k novostavbě
p.Zachaře včetně položení vodovod. a
kanaliz.potrubí, 420 000 Kč
Pořízení trampolíny na hřiště za kostelem,
12 000 Kč
Výměna venkovních oken v budově školy,
245 000 Kč
Nátěr plotů okolo hřbitova, u domu č.p.2 a na
Městečku
Oprava omítky ve sklepení domu č.p.2 a
vnitřních prostor kaple na hřbitově
Oprava komunikace na Hrnčíře a dalších
v obci
Oprava a úprava cesty, prostranství a
propustkuv Předbořicích,
poškozených
přivalovou vodou z okolních polí
Nátěr střešních komponentů prodejny
Oprava vodovodních uzávěrů
Obec podala žádost o dotaci na opravu cesty
Kamberk-Hrnčíře a žádost o dotaci na opravu
cesty za Předbořicemi
Oslava Dne matek
Pořádání valné hromady MAS Blaník o.s.
Rýžování zlata na Blanici
Tryzna u pomníku padlých
Den seniorů
Vítání občánků

Obec během volebního období 2010-2014
pravidelně přispívá Základním školám, které
navštěvují naše děti, Včelařům, BENE-BUSu,
DSO Blaník, Kraj blanických rytířů, Sokolu
Kamberk a Sboru dobrovolných hasičů
Obec se díky finanční podpoře zasloužila o
zachování pošty a prodejny v obci.
V obecních lesích byly napraveny chyby
z předchozího období a nyní je hospodařeno dle
platného Lesního hospodářského plánu. Navíc
bylo vytvořeno pracovní místo, v současnosti
obsazené místním občanem.

ROK 2014
•
•
•

I přes realizované investice se díky efektivnímu
hospodaření podařilo vytvořit finanční rezervu ve
výši přibližně 3 milionů korun, která bude
v budoucnu použita pro další rozvoj a investice
v Obci.

Výstavba komunikace Předbořice-Otradov,
5 221 157 Kč z peněz Ministerstva
Zemědělství + 410 000 Kč z peněz obce
Oprava chodníků okolo domů č.p. 107 a 108,
39 000 Kč
Stavební úpravy vnitřních prostor
pohostinství, 64 000 Kč
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CO NÁS ČEKÁ …
ráno. I letos zde bude možnost zakoupit ryby,
pobavit se a občerstvit.

DEN SENIORŮ
V sobotu 11. října od 13:00 hodin bude v sále TJ
Sokol uspořádáno posezení s hudbou a
občerstvením ku příležitosti mezinárodního Dne
seniorů. Přijďte mezi nás, pobavit se, odpočinout
od všedních starostí a setkat se se sousedy. Po
oslavě Dne matek je to, doufejme, již druhá
podobná akce, která snad bude do budoucna
zachována. Tentokrát pro muže i ženy bez
rozdílu věku. Pivo bude do dna malého soudku
pro příchozí zdarma.

TANEČNÍ ZÁBAVA
V sobotu 8. listopadu, po návratu z výlovu,
uspořádá opět SDH Kamberk taneční zábavu
v sále TJ Sokol v Kamberku. Bude to zahájení
letošní plesové/taneční sezony, věříme v hojnou
účast.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
I letos připravujeme ve spolupráci s ÚSP Klíček
Mikulášskou besídku. Předběžně je v jednání
čtvrtek 4. prosince (čekáme na potvrzení termínu
od všech pozvaných ústavů). Tímto bychom rádi
pozvali všechny děti na odpolední akci s hudbou,
Mikulášem a Čertem. Obracíme se i na případné
sponzory s žádostí o dar, případně výpomoc
s obsluhou, občerstvením apod. Pro více
informací prosím kontaktujte Lindu Nárovcovou
na tel: 777 938 568, případně v knihovně ve
čtvrtek od 16:15 do 17:00. Děkuji

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
První sobotu po změně času, 1. listopadu, se
uskuteční třetí ročník lampionového průvodu.
Tentokrát půjdeme k dubu v poli u lesa Březiny,
který byl vloni vyhlášen Památných stromem.
Tam si opečeme špekáčky a najdeme poklad.
V případě nepřízně počasí pak bude akce
přesunuta na neděli 2. listopadu. Vyrážíme
v 17:00 od kostela.
VÝLOV PODHORNÍKA
V sobotu 8. listopadu bude SDH Kamberk lovit
rybník Podhorník. Výlov bude zahájen v 8:00

Společenská rubrika - významná jubilea oslavili a v nejbližší době oslaví:
25.9. paní Jaroslava Mejzlíková
19.11. paní Anežka Jenšíková
12.12. paní Marta Forejtová

27.9. panFrantišek Jenšík
26.11. pan Stanislav Hajný
15.12. paní Marie Šafratová

Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Kalendárium
10. – 11.10.2014
11.10.2014 13:00
1.11.2014
17:00
8.11.2014
8:00
8.11.2014
4.12.2014
13:00
6.12.2014
20:00
24.12.2014 14:00

Volby do obecního zastupitelstva
Den seniorů – posezení
Lampionový průvod
Výlov rybníka Podhorník
Taneční zábava s SDH Kamberk
Mikulášská besídka
Poslední leč
Setkání sousedů u vánočního stromku

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 19, vydáno 26.9.2014. Příspěvky prosím posílejte e-mailem na: Linda.nary@volnny.cz
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Kamberk kolem roku 1960

Kamberk kolem roku 1970
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