ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 41
říjen 2019
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
V sobotu 31. srpna se děti na hřišti za hospodou
rozloučily s prázdninami. Rodiče dětí zajistili a
spolufinancovali obrovský skákací hrad. Na akci
přispěl i Obecní úřad. Nezbývá než doufat, že se
tímto založila nová tradice.

ZÁJEZD
V sobotu 21. září nás zájezd zavedl až na
Moravu, do Moravského krasu – Macochy,
zámku Rájec nad Svitavou.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V HRAJOVICÍCH
V sobotu 28. září se v Hrajovicích konaly rybářské závody. Vítězství a třetí místo zůstalo doma, závody
vyhrál pan Milan Dvořák z Kamberka a na 3. místě se umístil pan Ondřej Rosol. Zúčastnilo se 13 rybářů,
a nemalý počet dětí. Připravené bylo výborné občerstvení a celá akce byla kvalitně připravená. Děkujeme

DÝŇOHRANÍ
V sobotu 19. října se za krásného počasí na Dolejším mlýně konalo 5. Dýňohraní. Dorazilo přes 20 dětí
s doprovodem. Výtvory byly krásné a už se těšíme na příští rok.
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PROPUSTEK
Největší akcí letošního roku byla oprava propustku u výjezdu z Kamberka směrem na Hrnčíře.

VÝLOV PODHORNÍKU
V sobotu 2. listopadu SDH Kamberk provedlo výlov rybníku Podhorník po 2leté pauze. Na místě bylo
možné zakoupit živé ryby, smažené ryby, občerstvení a posedět při poslechu živé hudby.

LAMPIONOVÝ PRUVOD
V sobotu 2. listopadu navečer jsme se v menším
počtu prošli Kamberkem kolem řeky a přes
rozsvícený hřbitov. Průvod byl zakončen u
ohníčku za hospodou, kde si každý mohl opéct
špekáček. Díky mimořádně teplému večeru jsme
nakonec i chvíli poseděli a popovídali.

2

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
dny, co píši tento příspěvek, jsou typické dny podzimního "babího léta". Jsou plny slunce, po kterém se
nám možná bude několik příštích měsíců stýskat. Příroda hýří všemi barvami, listí se pomalu snáší k zemi
a vše živé se pomalu připravuje na přežití možná i kruté zimy. I my v zastupitelstvu bilancujeme, co se
nám podařilo pro vás občany vykonat a máme trochu obavy, zda jsme nezklamali vás, co jste nás před
rokem volili. Mnohé z vás napadne jako první "zdražili jste odběr vody". A já opět připomínám
skutečnost, že náš vodovodní řad je několik desetiletí starý a my jsme povinni vytvářet fond, ze kterého
bychom hradili finanční náklady na případnou poruchu, může se stát, i většího rozsahu.
Během roku plynule provádíme a financujeme práce, které možná ani nezaregistrujete. Ale vadilo by vám,
kdyby obecní komunikace byly plné výmolů, kdyby záhony s růžemi zůstaly neošetřeny a zarostlé plevely.
Kdyby se travnaté obecní plochy pravidelně nesekaly, neprováděl se úklid na hřbitově, okolo chodníků,
nečistily se autobusové čekárny a na podzim neuklízelo spadlé listí. Jen díky tomu jsou kaštany na
náměstí prosté škůdce klíněnky jírovcové. A to vše není zadarmo a prozatím máme i několik obětavých
obecních pracovníků. Kéž by tomu bylo i v budoucnu.
Největší akcí letošního roku je oprava propustku za řekou u Slabých. Financování oprav bylo zmíněno v
minulém Zpravodaji. V současnosti probíhají práce, jejichž ukončení předpokládáme do konce října t.r.
Zároveň nám stavební firma zrealizuje zaasfaltování vodovodních uzávěrů v Kamberku Za řekou. Tyto
uzávěry Obec vyměňovala již v loňském roce. Náklady na asfaltování bude Obec hradit ze svého
rozpočtu.
V listopadu t.r. snad konečně po dlouhých jednáních splní povodí Vltavy slib a provede vyčistění řeky
Blanice v obci na náklady Povodí. Držte nám palce a zároveň se všichni těšme na příjemný pohled na
regulaci vybudovanou kdysi našimi předky.
Trochu nás zklamalo zamítnutí žádosti o dotaci ze strany MMR na opravu obecní stodoly. Ale nevzdáme
se a pokud se naskytne výzva v příštím roce, budeme o peníze žádat znovu.
Je mojí milou povinností poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že se u nás žije poměrně bohatým
společenským životem. Záleží jen na každém z vás, v jakém rozsahu se zapojíte. Můžete se zúčastnit
zájezdů, návštěv divadelních představení. Během roku máme několik tanečních zábav. Ženy se nyní
pravidelně schází v místním pohostinství a občas doputujeme k památnému dubu u Březin. Mládež má
možnost stát se mladými fotbalisty nebo mladými hasiči díky obětavosti jejich trenérů. I ve dvou příštích
měsících, jak se můžete v tomto čísle Zpravodaje dočíst, budete mít možnosti, jak se společensky vyžít.
Zároveň vás, zvláště ty, kteří neustále na něco hubují, vyzýváme, abyste nám pomohli najít možnosti, jak v
obci něco vylepšit v rámci našich finančních možností a s přihlédnutím k tomu, že my jako malá obec
máme omezené možnosti v rámci žádostí o dotace. V příštích dnech budeme sestavovat obecní rozpočet
na příští rok. Každý z vás může přijít s nápadem, s návrhem, kam obecní peníze investovat.
Přejme si nyní, aby toto hezké počasí co nejdéle vydrželo. Aby nás nic nebolelo a hlavně, abychom se měli
rádi. Tím příjemněji přežijeme nadcházející chladné měsíce v naději, že každý den nás přibližuje k jaru,
které se nám nyní zdá být v nedohlednu.
Vaše starostka Alena Jenšíková
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řece Blanici a to od hráze rybníka po silniční
most.
8. - ZO souhlasí s vymezením zastavěného
území na pozemcích parc.č. 636,645, 646 a 647
v k.ú. Kamberk
- ZO bylo seznámeno s výsledkem dílčího
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a
nalezená chyba byla napravena dokladem
č.90014.

Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 27. 9. 2019.
Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing. L. Zeman
Ověřovatelé zápisu:
Nárovcová Linda, David Šedivý
Zapisovatelka: Ing A. Jenšíková

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.

Program:1) Kontrola usnesení z 19. 8. 2019
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č. 6
3) Prodej pozemku parc.č. 1461/2 o výměře
122 m2 v kat.ú. Kamberk
4) Prodej pozemku parc.č. 3082/1 o výměře
174 m2 v kat.ú. Kamberk
5) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v
domě č.p. 2
6) Situace v obecních lesích v souvislosti s
kalamitním výskytem kůrovce
7) Průběh realizace plánovaných prací v obci
8) Ostatní obecní záležitosti

Starostka obce Ing. Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu:
David Šedivý, Linda Nárovcová
Zapisovatelka : Alena Jenšíková

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 27. 9. 2019.
- OZ projednalo návrh úpravy rozpočtu obce na
rok 2019 č.6 a jednohlasně ho odsouhlasilo
- OZ jednohlasně odsouhlasilo prodej pozemku
parc.č. 1461/2 o výměře 122 m2 v k.ú. Kamberk
panu K.M. z Tábora za cenu 100 Kč za m2.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodej pozemku
parc.č. 3082/1 o výměře 174 m2 v k.ú. Kamberk
paní M.B. z Předbořic za cenu 40 Kč/m2.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na byt č.2 v domě č.p.2
dosavadnímu nájemci panu J.H. do 24.10.2020.

2. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu obce na
rok 2019 č 6 a jednohlasně ho odsouhlasilo.
3. ZO jednohlasně odsouhlasilo prodej pozemku
parc. č. 1461/2 o výměře 122 m2 v k.ú. Kamberk
panu K.M. z Tábora za cenu 100 Kč za m2
4. ZO jednohlasně odsouhlasilo prodej pozemku
parc.č. 3082/1 o výměře 174 m2 v k.ú. Kamberk
paní M.B. z Předbořic za cenu 40 Kč/m2.
5. ZO jednohlasně schválilo prodloužit nájemní
smlouvu na byt č.2 v domě č.p. 2 dosavadnímu
nájemci panu J.H. do 24.10.2020.
6. Na skládce naproti areálu zemědělského
podniku je umístěno a připraveno k prodeji
30m3 dřeva. Prodej vázne. Vytěženo a vyvezeno
na skládce u Smršťova je 80 m3 a na Slepičárně
je 20 m3 palivového dřeva. V obecních lesích je
prozatím vyznačeno k vykácení 200m3
palivového dřeva. V příštích dnech budeme
provádět chemické ošetření za účelem
přirozeného zmlazení a poté ošetření proti okusu
zvěří.
7. Realizuje se oprava 2. propustku firmou Dukát
stavby a půjčovna s.r.o.. Práce mají být
dokončeny do 31.10.2019. Během podzimu je
Povodím Vltava přislíbeno odstranění nánosů v

-ZO souhlasí s vymezením zastavěného území na
pozemcích parc.č. 636, 645, 646 a 647 v k.ú.
Kamberk.
- ZO bylo seznámeno s výsledkem dílčího
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a
nalezená chyba byla napravena dokladem
č.90014.
Starostka obce : Alena Jenšíková
Zástupci starostky:
David Šedivý, Eliška Heřmánková
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7. K 31.říjnu 2019 bude dokončena a předána
stavba "Obnova propustku Kamberk". Dílo
realizovala v určeném termínu a bez závad firma
Dukát stavby a půjčovna s.r.o. z Veselí nad
Lužnicí.
8. Obec bude prodávat vánoční stromky/smrčky/
z obecních lesů za 50 Kč za kus. Zájemci se
mohou hlásit na obecním úřadu se složením
částky.

Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 30. 10. 2019.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing. L. Zeman
Ověřovatelé zápisu:
David Šedivý, Eliška Heřmánková
Zapisovatelka: Alena Jenšíková

- OZ sestavuje finanční rozpočet na rok 2020 a
zároveň rozpočtový výhled na rok 2020-2022.
Žádáme občany, aby přednesli své nápady,
požadavky, potřeby, kam investovat v příštích
letech obecní prostředky.
-Obec plánuje zúčastnit se celostátní výzvy na
výsadbu stromů. Rovněž zde bychom uvítali
zapojení občanů s nápady, kde by bylo možné s
výsadbou počítat.
-V prvém čtvrtletí roku 2020 bude zrušena v
rámci integrace dopravy ve Středočeském kraji
autobusová linka Kolín-Tábor. Doprava našich
občanů do Mladé Vožice by měla být zajištěna
ČSAD Benešov.

Program:
1) Kontrola usnesení z 27. 9. 2019
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č. 7
3) Návrh na změnu ceny prodeje obecních
pozemků
4) Umístění stavby pro zemědělství s byty v
katastru obce
5) Opatření v souvislosti s kůrovcovou
kalamitou v obecních lesích
6) Prodej pozemků parc.č.2722/7 o výměře 40
m2 a parc.č. 2726/2 o výměře 5 m2 v k.ú.
Kamberk
7/ Postup realizace plánovaných akcí
8) Ostatní obecní záležitosti

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.

2. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu obce na
rok 2019 č. 7 a jednohlasně ho odsouhlasilo
3/ ZO jednohlasně rozhodlo prodávat obecní
pozemky občanům s trvalým pobytem v obci
Kamberk za minimální cenu 100 Kč/m2 a
občanům, kteří nemají v Kamberku trvalý pobyt
za minimální cenu 300 Kč/m2. Na prodej
pozemku není právní nárok. Každá žádost o
odkup obecního pozemku bude řešena
individuálně v obecním zastupitelstvu.
4. Stavebník, který podává žádost o umístění
stavby určené pro zemědělské využití s byty dle
§ 188a písm. d St. zákona č.183/2006 Sb. bude
požádán o předložení architektonické studie
zastavěného území a na jejím základě OZ
posoudí jeho žádost a posléze rozhodne.
5. OZ jednohlasně rozhodlo snížit cenu
vytěženého kůrovcového dřeva umístěného na
skládkách na cenu 340 Kč za m3 bez DPH.
Rovněž se mohou hlásit zájemci o samovýrobu
dřeva napadeného kůrovcem.
6. ZO rozhodlo jednohlasně prodat obecní
pozemky parc. č. 2722/7 o výměře 40 m2 a parc.
č. 2726/2 o výměře 5m2 v k.ú. Kamberk panu
K.S. z Kamberka za cenu 40 Kč za 1 m2.

Starostka obce Ing. Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu:
David Šedivý, Eliška Heřmánková
Zapisovatelka : Alena Jenšíková

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 30. 10. 2019.
1. OZ projednalo návrh úpravy rozpočtu obce na
rok 2019 č.7 a jednohlasně ho odsouhlasilo.
2. OZ jednohlasně rozhodlo prodávat obecní
pozemky občanům s trvalým pobytem v obci
Kamberk za minimální cenu 100 Kč/m2 a
občanům, kteří nemají v Kamberku trvalý pobyt
za minimální cenu 300 Kč/m2. Na prodej
pozemku není právní nárok. Každá žádost o
odkup obecního pozemku bude řešena
individuálně v OZ.
3. Stavebník, který podává žádost o umístění
stavby určené pro zemědělské účely s byty dle §
188a písm.d St.zákona č.183/2006 Sb. bude
požádán o předložení architektonické studie
zastavěného území a na jejím základě OZ
posoudí jeho žádost a posléze rozhodne.
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4. OZ jednohlasně rozhodlo snížit cenu
vytěženého kůrovcového dřeva umístěného na
kládkách na cenu 340 Kč za 1 m3 bez DPH.
Rovněž se mohou hlásit zájemci o samovýrobu
dřeva napadeného kůrovcem.
5. ZO rozhodlo jednohlasně prodat obecní
pozemky parc.č. 2722/7 o výměře 40 m2 a

parc.č. 2726/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Kamberk
panu K.S. z Kamberka za cenu 40 Kč za 1 m2.
Starostka obce : Alena Jenšíková
Zástupci starostky:
David Šedivý, Eliška Heřmánková

OSTATNÍ
PRODEJ DŘEVA Z OBECNÍCH LESŮ
Obec Kamberk nabízí palivové dříví z obecních lesů, napadených kůrovcem. Nová cena za plnometr je
340 Kč bez DPH. Obec přistoupila k prodeji dřeva za snížené ceny pod náklady z důvodu potřeby
likvidace kůrovcového materiálu. Koupí tohoto dříví podpoříte hospodaření v obecních lesích. Zájemci
prosím kontaktujte OÚ nebo p. Šafratu. Děkujeme
ČERT A MIKULÁŠ
Kontaktovalo nás samotné Peklo s nabídkou svých služeb. Pokud tedy máte zájem o návštěvu Čerta,
samozřejmě pod dohledem Anděla a Mikuláše, kontaktujte prosím OÚ. Peklo děkuje
VÁNOČNÍ STROMKY
Obecní úřad i letos bude zajišťovat pro občany vánoční stromečky. Bude se jednat o smrčky a jednotná
cena je 50 kč/ks. Zájemci o vánoční stromečky se mohou, spolu se složením poplatku, hlásit na OÚ.
VÝSABA NOVÝCH SROMŮ
Jistě jste již zaznamenali ve sdělovacích prostředcích snahy o sázení stromů, případně obnovování starých
rozoraných cest. Velice tyto aktivity podporuji a ráda bych do těchto aktivit zapojila i Kamberk.
Zastupitelstvo však není v potřebě těchto aktivit jednotné a není jisté, že by byla tato činnost podpořena.
Proto se tedy nejdříve obracím na vás, občany, kterým není lhostejné okolí a rádi chodí na procházky a
uvítali by podél cest více stromů, které by za parných dnů poskytly stín. Možností je několik, buď se
můžeme pokusit získat sazenice zdarma (jednalo by se o malé stromky), případně si můžeme sadbu sami
pěstovat z náletů a poté, cca za rok až dva, je zasadit na stanoviště (sama s dětmi již takto pěstujeme
několik olší, javorů, dubů). Pokud se podaří najít dost dobrovolníků, kteří by se i po výsadbě o stromky
starali (údržba, zálivka) a sazenice zdarma, věřím, že zastupitelstvo by již místo k výsadbě našlo a projekt
podpořilo. Možností je také „adopce“ stromků, kdy by si dobrovolníci rozebrali určitý počet stromků
(max. 5 ks/os) a o ty by se pak starali. Obec by zajistila nádobu s vodou, která by byla doplňována a byla
by umístěna v aleji, tak aby dobrovolníci nemuseli chodit pro vodu daleko. Stromky by byly pro
zmenšení výparu zamulčovány slámou.
Letos se nám podaří zřejmě akorát doplnit březovou alej na Hrajovice, kde chybí 6 bříz.
Dále plánujeme v spolupráci s Podblanicko a.s. onovit rozoranou cestu přes pole U černého kříže. Toto je
dlouhodobější záležitost, sázení tedy proběhne nejdříve za rok. Padl návrh na vysázení ořechové aleje
z vlastních (z ořechů vypěstovaných) stromků. Obec by zřejmě zajistila nádoby na pěstování a snad i
ořechy k zasazení. Pokud Vás tato možnost zaujala, prosím kontaktujte: Linda Nárovcová, tel:
777 938 568, email: linda.nary@volny.cz. Děkuji
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PLÁNOVANÉ AKCE
TANEČNÍ ZÁBAVA

POSVÍCENSKÁ MŠE

V sobotu 9. listopadu pořádá SDH Kamberk
taneční zábavu s kapelou Maďar Band a nejen
rybářskou tombolou.

Posvícenskou mši svatou bude sloužit pan farář
Bém v neděli 17. listopadu.
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

V sobotu 30. listopadu se bude rozsvěcet vánoční
stromeček na městečku v Kamberku. Zároveň
zahájíme advent. Začátek akce je v 16:00.

Ve čtvrtek 5. prosince se uskuteční už tradiční
Mikulášská besídka pro místní děti a klienty
Ústavů sociální péče z okolí. Začátek je v 13:00,
konec po 18:00. Bude diskotéka a nadílka pro
každého. Zároveň bych touto cestou ráda
oslovila možné sponzory akce, aby mne
kontaktovali na tel: 777 938 568, děkuji Linda
Nárovcová

POSLEDNÍ LEČ
V sobotu 14. prosince se bude v sále TJ Sokol
Kamberk konat tradiční Poslední leč pořádaná
MS Blanice.
ZPÍVÁNÍ NA ŠTĚDRÝ DEN
Od 14:00 se sejdeme, jako každoročně,
v Kamberku před kostelem, kde zazpíváme,
popřejeme si a občerstvíme se.

ZPRAVODAJ NA E-MAIL
Nově bychom rádi nabídli možnost
dostávat Zpravodaj v elektronické podobě
na e-mail. Tato možnost Vám umožní
dostat se ke Zpravodaji s několikadenním
předstihem oproti tištěné verzi a
v barevném provedení. Pokud Vás tato
nabídka zaujala, kontaktujte mě prosím na
email: Linda.nary@volny.cz. Zpravodaj
dostanete jako soubor pdf.
Pokud si pak nebudete dále přát dostávat
i tištěnou verzi, a tím šetřit papír,
poprosím též o tuto informaci, spolu
s číslem popisným.
Děkuji Linda Nárovcová
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OBECNÍ KNIHOVNA
Knižní novinky září:

Společenská rubrika
12.12. oslaví 86 let paní Marta Forejtová
21.1. oslaví 87 let pan Josef Hajný
29.1. oslaví 50 let pan František Kříženecký
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 4.10. se rodičům
Evě Vosátkové a Patriku Tulejovi
narodila Lucie Tulejová,
gratulujeme
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