ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 48
červenec 2021

MÁJKA V PŘEDBOŘICÍCH
V sobotu 22. května ožila krásná předbořská
náves. Sešli se místní, aby uctili památku
souseda, pana Josefa Tomáška a po doplnění
kmene májky o černou mašli vztyčili tradiční
máj.

RYBOLOV NA PODHORNÍKU
Příjemná akce z 12. června, bylo obsazeno 15
míst. Účastníci byli spokojeni, snad se zopakuje

ZÁJEZD
V sobotu 25. června se uskutečnil zájezd do Pelhřimova, Kamenice nad Lipou a na Křemešník.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
úvodem mého, tentokráte krátkého příspěvku se vám musím svěřit, že mne překvapila skutečnost, že náš
obecní občasník nese již pořadové číslo 48. Setkáváte se s ním téměř pravidelně od roku 2010. A najdou
se zajisté i tací, kteří mají všechna čísla na památku schovaná a také díky tomu, mají přehled o činnosti
naší obce, důležitých událostech a běhu života nás všech.
Toto číslo vydáváme hlavně proto, abychom vám dali přehled o tom, co pro vás vedení obce připravuje a
během příštích týdnů by se mělo za spolupráce nás aktivních občanů uskutečnit.
Já osobně bych ocenila, kdybyste se 10.července všichni, kdo máte zájem o věci veřejné, zúčastnili u nás
již tradiční brigády před poutí. Počet obecních pracovníků neustále klesá. Lidé stárnou a jen díky jejich
obětavosti obec vypadá tak, jak vypadá. Upravená, čistá a kvetoucí. Vy, kteří k nám přicházíte za účelem
odpočinku, rekreace, posečení a ošetření vlastních pozemků, zajisté uvítáte, když i okolí vašich
nemovitostí bude upravené. Ale to není samo o sobě. Obec se snaží, aby se vám u nás líbilo. Ale uvítala
by, kdybyste vy, kterým se u nás líbí, svůj vztah zpečetili zhruba 3hodinovou účastí na práci pro vás
všechny.
Ne všechno se nám daří. Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místní komunikace
procházející obcí, nebyla kladně vyřízena. Pokusíme se ji, jak to bude možné, podat znovu. Snad nás může
jen uklidnit to, že z 10 žádostí v rámci našeho mikroregionu, byla schválena pouze jedna.
Díky neukázněnosti některých občanů, bezohlednosti jednotlivců vůči společnosti, dojde v nejbližší době k
úpravě místa, kde se náhle objevily odpady, které ze zákona patří mezi nebezpečné. Bohužel se nepodaří
zjistit viníka a následky půjdou za obcí.
V obecních lesích se snažíme průběžně likvidovat stromy napadené kůrovcem. Cena dřeva klesá, náklady
na obnovu stoupají. Díky panu Šafratovi se podařilo v termínu obnovit všechny připravené holiny. Lesní
hospodářský plán na příští desetiletí nám zpracoval Lesprojekt Stará Boleslav a měl by být schválen
v příštích dnech.
Předání stavby „rekonstrukce obecní budovy“ se nám prozatím nepodařilo provést. Sporné body předání
i nadále řeší právní zástupci obou stran.
Jako další investiční akce je stále ve fázi realizace. Jedná se o přístupovou komunikaci k novostavbám
pod bytovkami. Obec se rozhodla zafinancovat opravu části fasády hasičské zbrojnice. Rovněž finanční
částku na dovybavení nově pořízeného automobilu pro náš hasičský sbor poskytne obec. Na tomto místě
je moji milou povinností poděkovat funkcionářům SDH za aktivní účast na pořízení a vybavení
zásahového vozu, který nám převedla celní správa.
Tak, jak je uvedeno v seznamu společenských akcí v závěru tohoto čísla Zpravodaje je vidět, že se
snažíme, abychom dohnali, co jsme ve společenském životě naší obce díky covidu zameškali. Věříme, že se
pokud budete moci a zdraví vám to dovolí, všichni setkáních zúčastníte a my organizátoři se na vás moc
těšíme.
Vaše starostka Alena Jenšíková
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o pozemek parc.č. 3862/11 o výměře 11 m2 a díl
"a" pozemku p.č. 3862/4 o výměře 49 m2 dle
geometrického plánu 393-7/2021 za 300,Kč/m2.
9) ZO jednohlasně odsouhlasilo Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce
víceúčelového objektu v Kamberku".
10) - ZO jednohlasně schvaluje nákup pozemků
v k.ú. Kamberk, p.č. 95/2 o výměře 200 m2
a p.č. 98/7 o výměře 2624 m2 za cenu 220,Kč/m2, do vlastnictví obce Kamberk.
- ZO jednohlasně schvaluje dělení a
scelování pozemků v k.ú. Kamberk, p.č. st. 10,
p.č. 49/1, p.č. 51/1, p.č. 2720/1, p.č. 2720/6
(vypořádání vlastnických vztahů u místní
komunikace).
- ZO jednohlasně schválilo zveřejnění
záměru prodeje pozemků v k.ú. Kamberk, jedná
se o část pozemku p.č. 643 o výměře 46 m2 a
část pozemku p.č. 644 o výměře 64 m2 dle
geometrického plánu 392-336/2020.
- ZO jednohlasně schválilo dělení a
scelování pozemků v k.ú. Kamberk dle
geometrického plánu 392-336/2020, p.č. st. 88/1,
p.č. 643, p.č. 644 a p.č. 2736/1.
- ZO poměrem hlasů 5 pro 1 proti (Ing. L.
Zeman) schválilo koupit novou trampolínu.
- ZO jednohlasně rozhodlo, že od 1. 6. 2021
bude nájemce místního pohostinství opět platit
nájem prostor dle Smlouvy o nájmu.
- ZO bere na vědomí spis ČIŽP č.j.
ČIŽP/41/2021/5642 ve věci dlouhodobého
nelegálního a tiše organizovaného skládkování
nebezpečného odpadu na pozemcích p.č. 897/17
a 4324 v k.ú. Kamberk.
- Dne 3. 7. 2021 obec uspořádá společnou
oslavu Dne matek, Dne dětí a Vítání občánků.
- ZO vyhlašuje brigádu na úklid obce před
poutí dne 10. 7. 2021.
- Na den 24. 7. 2021 je možné objednat
čištění a revizi komínů

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 16. 6. 2021.
Přítomni: Ing. A. Jenšíková, Bc. J. Kosák,
Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová, D. Šedivý,
Ing. L. Zeman
Omluvena: E. Heřmánková
Ověřovatelé: Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:1) Kontrola usnesení z 20. 4. 2021
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2021 č. 2
3) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok
2020
4) Závěrečný účet obce za rok 2020
5) Žádost o finanční příspěvek ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem
6) Automobil pro SDH Kamberk
7) Hospodaření v obecních lesích
8) Souhlas s prodejem části pozemku parc.č.
3862/4 o výměře 60 m2
9) Dodatek ke Smlouvě o dílo na akci
"Rekonstrukce víceúčelového objektu v
Kamberku"
10) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2021 č. 2 dle předloženého návrhu.
3) ZO projednalo "Zprávu o výsledku
hospodaření obce za rok 2020.
4) ZO jednohlasně schválilo závěrečný účet obce
za rok 2020 bez výhrad.
5) ZO jednohlasně schválilo finanční příspěvek
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem ve výši
10.000,- Kč na mimoškolní aktivity.
6) Obec koncem června získá převodem auto od
Celní správy pro SDH Kamberk. Následovat
bude přihlášení na evidenci vozidel a dovybavení
na zásahové vozidlo.
7) Po ukončení zimního počasí pokračovala
příprava a úklid ploch pro jarní výsadbu, dle
potřeby i chemická ochrana ploch. V dubnu až
květnu proběhlo jarní zalesňování v lokalitách
Pravětice, Smršťov, Předbořická stráň, Dolec,
Vršek a Slepičárna. Celkem bylo vysázeno
13.450 kusů stromků.
8) ZO jednohlasně schvaluje prodej obecních
pozemků v k.ú. Kamberk panu J.K.. Jedná se

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka: Ing Alena Jenšíková
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Vyvěšeno: 21. 6. 2021
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OSTATNÍ
KOMINÍK
Z.Ležák: Anthropoid aneb zabili jsme Heidricha; E.
V sobotu 24.7. bude v obci čistit a kontrolovat
Boček: Aristokratka u královkésho dvora;
spalinové cesty kominík pan Smítka. Zájemci prosím A.Mornštejnová: Listopád; H. Nesser: Osamělí; Z.
kontujte obecní úřad.
Svěrák: Povídky a jedna báseň; B. Trojak: Safíroví
ledňáčci a Glutaman; F. Šmehlík: Slyšet jeleny
KNIŽNÍ NOVINKY
zpívat; V. Vondruška: Spiknutí oběšenců; N.
Na prázdniny jsme získali nový výměnný soubor 100
Špitálníková: Svědectví o životě v KLDR;
ks nových knih z Knihovny Benešov. Zároveň jsou C.J.Tudor: Ti druzí; L. Elbe: Uranova; P Novotný:
k dispozici červencové knižní novinky: M. Kocián,
Zápisky z garsonky; L. Kepler: Zrcadlový muž

PLÁNOVANÉ AKCE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 3.7. v odpoledních hodinách se uskuteční odložená oslava Dne matek a Vítání občánků. Akce se
bude konat na hřišti u pohostinství a v sále TJ Sokol Kamberk. Občerstvení je zajištěno.
BRIGÁDA
V sobotu 10.7. se bude od 8:00 konat brigáda na zvelebení obce před poutí. Prosíme, dostavte se vybavení
pracovním nářadí a dobrou náladou k budově obecního úřadu. Občerstvení je zajištěno.
TANEČNÍ ZÁBAVA
V sobotu 24.7. uspořádá TJ Sokol Kamberk na fotbalovém hřišti taneční zábavu s kapelou Maďar Band.
POUŤ
V neděli 25.7. bude v Kamberku pouť. Mše svatá bude v kostele sv. Martina od 10:00.

Společenská rubrika
Dne 11.6. se rodičům Tomášovi
Melicharovi a Kateřině Adámkové
narodil syn Daniel. Gratulujeme

4.7. oslaví 81 let paní Anna Melicharová
28.7. oslaví 70 let pan Vladimír Adámek
5.8. oslaví 70 let paní Alena Svatoňová
16.8. oslaví 81 let paní Božena Trojánková

17.8. oslaví 50 let pan Miroslav Slabý
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně
zdraví do dalších let.

Dne 16.5. zemřel pan Josef Tomášek ve věku 73 let
Čest jeho památce
Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@gmail.com
kontakty: Linda Nárovcová, tel 777 938 568, linda.nary@volny.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 48, vydáno 1. července 2021
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 22095
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