ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 17
Skončil pokus zimy, naštěstí nás nestihla ničím překvapit a už jsme jí vynesli z obce. Plesová sezóna byla
úspěšná a bohatá. Na jaře nás čekají opět volby, několik akcí a i letos účast v soutěži Vesnice roku.

MAŠKARNÍ BÁL
V sobotu 28. února se v kamberském sále TJ Sokol sešly masky z Kamberka a Vilic, aby svedly boj
o nejkrásnější masku a pořádně si zaplesaly. Především díky vilickým hostům byla účast hojná a masky
jako každý rok překvapily svou originalitou a provedením. Účastníci si sami hlasováním vybrali nej
masky a rozebrali tombolu. V době, kdy je účast na zimních zábavních akcích slabší, je spojení s blízkou
obcí úspěšné řešení.

TOPENÍ MORANY
O smrtné neděli 6. dubna byla z obce vynesena Morana a s ní zima. Musím poděkovat dobrovolníkům,
kteří narychlo Moranu vyrobili a akci zorganizovali, zatímco u nás doma vládla choroba a znemožnila mi
připravit jak Moranu, tak Noc s Andersenem.

ČARODĚJNICE
Ve středu 30. dubna uspořádalo SDH Kamberk s podporou OU Kamberk pálení čarodějnic na hřišti.
V 18 hodin byl zapálen malý ohníček pro děti a doprovod, kde bylo možné si opéct připravené špekáčky
zdarma, také první piva a nealko bylo zdarma. Počasí se povedlo, děti se bavily, dospělí klábosili
a čarodějnice nakonec po 20. hodině vzplála spolu s obrovskou vatrou. Také byla vztyčena májka, která
v době psaní tohoto příspěvku ještě stála.

SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
jak jsem v posledním čísle naznačila a neznala ještě pokračování, zima nás letos příliš nepotrápila. Jaro pozvolna
ukazuje svoji nejpříznivější tvář a počasí v těchto dnech dle mého názoru maluje jarní dny svěžími bílými, žlutými a
jasně zelenými barvami, pomalu nás míjejí nejkrásnější dny roku a proto vám přeji hodně radosti z jarního sluníčka
a stálý úsměv na tváři. Nic nestojí za to, aby nám bralo radost ze života v těchto krásných dnech, vždyť ne nadarmo
se říká, že smích a dobrá nálada léčí a uzdravuje.
My na obci jsme využili zimního času a příznivého počasí k průklestu cest. Díky místnímu zemědělskému podniku
Podblanicko a.s. , který v zimě prořezané cesty vhodnou mechanizací nyní upravuje, bude sjízdná cesta k lesu
Březiny i na Čtvrtích směrem ke Skrýšovu. Ze spolupráce s družstvem máme radost a vyslovujeme jim tímto díky.
Upravené sjízdné cesty udělají radost zemědělcům i nám občanům.
Nechceme zahálet, naopak využít příznivého počasí a pracovat na všem, co máme v plánu. Nyní budujeme chodníky
okolo domů č.p. 107 a 108 a hned budeme pokračovat v práci na přístupové komunikaci a vodovodní a kanalizační
síti pod ní k novostavbě pana Mirka Zachaře .
Během kontrolního dne stavu komunikace Předbořice-Otradov bylo dohodnuto vše, aby byly napraveny škody
z podzimu a cesta byla opravena tak, aby začátkem června mohlo dojím k úspěšné kolaudaci. Vše ovšem záleží na
velmi teplém až horkém počasí.
V současnosti sbíráme nabídky na výměnu oken budovy č.p.71 obecního úřadu, věříme, že vše dopadne dobře a
v brzkém čase budou okna zářit novotou.
Nyní se všichni těšíme na Den matek, který společně s našimi muži oslaví všechny naše ženy 11. května ve 14,00
hodin v sále místního pohostinství. Vše pro vaši dobrou náladu bude připraveno, čekáme jen na vás.
Doufám také, že se nám podaří sehnat dopravu na jarní zájezd po krásách naší vlasti. Plánujeme prohlídku města
Třebíč a kostelíku na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou, oboje zapsané v seznamu památek UNESCO. 17.června u
nás bude zasedat valná hromada MAS Blaník o.s. Jako první obec jsme se přihlásili, že akci budeme organizovat,
také proto, abychom zviditelnili naši hezkou obec, neboť součástí schůze bude i prohlídka našeho Muzea venkova,
které svým obsahem překvapilo i „poutníka“, který v Naší rodině jako příloze Regionálních deníků překvapivě
hezky ocenil význam a pojetí jednotlivých expozic muzea. „Poutníka“ také překvapila hezky upravená náves a proto
bych chtěla poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, vybudovali hezkou skalku a upravují předzahrádky. Již
neodhazují odpadky okolo obce, ale spořádaně počkají, až přistavíme kontejner na směsný odpad (30.5.
v Kamberku a 29. a 30.5. v Hrajovicích). Železný šrot pak můžete odložit ve dnech 12.-25.5. na místě k tomu
určenému.
Unaveným poutníkům vycházíme vstříc a kupujeme dalších 5 laviček, které umístíme dle vašeho přání a našich
možností.
Také jsme se opět přihlásili do soutěže Vesnice roku 2014. Když nic jiného, tak během organizované brigády, které
se dle možností obětaví občané zúčastní, si uklidíme obec. Naše obec je úpravná, plná zeleně a květů během celého
roku, je plná společenských akcí jednotlivých spolků, které zajišťují aktivní jednotlivci. Je škoda, neukázat to komisi
a já věřím, že se na nás štěstí usměje a zapůsobíme. Již předem děkuji všem, kteří se budou podílet na prezentaci
naší obce. Když ne, zbude nám uklizená obec a jistota, že se o nás ví. Naše budova pohostinství je částečně

upravená právě z prostředků získaných v soutěži vesnice roku. Z iniciativy nájemce pohostinství obec finančně
zajistí i úpravu vnitřních prostor, aby posezení zde bylo důstojné a hodné úrovně naší obce.
Z společenských aktivit musím připomenout , že v neděli o letošní pouti 27.července ve 14,00 hodin bude u pomníku
padlých v 1.světové válce uspořádána tryzna k připomenutí 100 let od vypuknutí 1.sv.války, jedné z nejtragičtějších
událostí dějin lidstva. Bude zde sloužena mše svatá, SDH Kamberk akci rovněž zaštítí a členové položí věnec a bude
v krátkém projevu připomenuta celá hrůzná etapa dějin, která se dotkla tehdy každé rodiny. Je samozřejmostí, že se
budeme všichni snažit akce se zúčastnit a zároveň poděkovat osudu, že naší generace se prozatím válka vyhnula.
Myslím, že jsem nezapomněla na nic důležitého a jestli, vrátíme se k tomu v příštím vydání Zpravodaje. Prozatím
hodně radosti a zdraví přejí všem.
Vaše starostka.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 24. 2. 2014.
Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Jechoutek,
M. Kakos, Nárovcová, D. Šedivý, A. Zachařová
Omluvena: I. Melicharová
Ověřovatelé zápisu: J. Jechoutek, M. Kakos
Zapisovatelka: V. Sirotková

Program:1) Kontrola usnesení z 30. 12. 2013
2) Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
3) Příspěvky ZŠ Louňovice, SRPŠ Načeradec,
včelařům Louňovice
4) Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě č. 849/2008 mezi
Obcí Kamberk a Podblanickem Louňovice a.s.
5) Úprava odměn zastupitelům za výkon funkce
dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
6) Schválení úcetní závěrky za rok 2013
7) Úprava rozpočtu obce na rok 2014 č.1
8) Vytvoření pracovního místa na veřejně
prospěšné práce
9) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo “Směrnici č. 1/2014”
o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu (t.j. služby do 2 milionů a stavebí práce do 6
milionů).
3) ZO rozhodlo přispět ZŠ Louňovice 1.000,- Kč,
SRPŠ Načeradec 500,- Kč a Českému svazu včelařů
Louňovice 2.000,- Kč na jejich činnost.
4) ZO jednohlasně odsouhlasilo dodatek č. 1/2013 ke
smlouvě č. 849/2008 mezi Obcí
Kamberk a Podblanickem Louňovice a.s. o zvýšení
nájemného za pronajaté obecní pozemky.
5) Dle novely č. 459/2013 Sb., přílohy č. 1 k nařízení
vlády č. 37/2003 Sb schválilo ZO poměrem hlasů 4
pro, 2 se zdržely (Jenšíková, Zachařová) úpravu
odměny starostky od
1. 3. 2014. Ostatní odměny
zůstávají na stávající úrovni.
6) ZO po projednání jednohlasně odsouhlasilo úcetní
závěrku obce za rok 2013.
7) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2014 č. 1.
8) ZO jednohlasně odsouhlasilo vytvořit od 1. 4. 2014
1 pracovní místo na veřejně prospěšné
práce na
plný úvazek.

9) - V lesích je vytěžené dřevo z probírek, polomů a
plánované těžby dle LHP v několika lokalitách a bude
odvezeno na pilu do Mladé Vožice a do Lukavce.
- ZO projednalo a schválilo návrh firmy ČEZ
Distribuce, a.s. na odkup pozemku pod trafostanicí v
Předbořicích č. parc. 3082/1 v k.ú. Kamberk s tím, že
všechny potřebné náležitosti k odkupu zajistí ČEZ
Distribuce. Definitivní schválení proběhne po
předložení a projednání smlouvy.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo “Směrnici č. 2/2014”
o schvalování úcetní závěrky obce
Kamberk.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jechoutek
Miroslav Kakos
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 24. 2. 2014.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo “Směrnici č. 1/2014”
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout příspěvek na
činnost ZŠ Louňovice 1.000,- Kč, SRPŠ Načeradec
500,- Kč a Českému svazu včelařů 2.000,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo dodatek č. 1/2013 ke
smlouvě č. 849/2008 mezi Obcí Kamberk a
Podblanickem Louňovice,a.s.
- ZO poměrem hlasů 4 pro, 2 se zdržely hlasování
(Jenšíková, Zachařová) rozhodlo upravit odměnu za
funkci starostky od 1. 3. 2014.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úcetní závěrku obce za
rok 2013.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2014 č. 1.
- ZO jednohlasně rozhodlo vytvořit od 1. 4. 2014
jedno pracovní místo na plný úvazek na veřejně
prospěšné práce.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo “Směrnici č. 2/2014”
o schvalování úcetní závěrky obce Kamberk.
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 14.dubna 2014
Přítomni:
A.Jenšíková,
D.Šedivý,
A.Zachařová,
J.Jechoutek, M.Kakos, Melicharová, Nárovcová
Zapisovatelka: A.Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: A.Zachařová, L.Nárovcová

Program:
1. Kontrola usnesení z 24.2.2014
2. Úprava rozpočtu obce na rok 2014 č.2
3. BENE-BUS -úcetní uzávěrka roku 2013 a návrh
rozpočtu na rok 2014, příspěvek na občana na rok
2015 ve výši 190 Kč.
4. Žádost nájemce pohostinství o opravu vnitřních
prostor pohostinství
5. Soutěž Vesnice roku 2014
6. Nájemní smlouva pana Jana Vosátky na byt č.3
v budově č.p.2 v Kamberku
7. Práce na zvelebení obce
8. Postup prací v obecních lesích
9. Návrh geometrického plánu na vyznačení
budovy trafostanice č.BN 2690 v k.ú. Kamberk na
pozemku p.č. 3082/1
10. Schválení smlouvy s firmou EKO-KOM.
11. Ostatní obecní záležitosti
1/ Kontrola usnesení z 24.2.2014 byla provedena bez
připomínek
2/ ZO po projednání odsouhlasilo jednohlasně
úpravu rozpočtu obce na rok 2014 č.2
3/ ZO jednohlasně odsouhlasilo úcetní uzávěrku
Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS na rok
2013,návrh rozpočtu na rok 2014 a příspěvek na
občana na rok 2015 ve výši 190 Kč.
4/ Žádost nájemce pohostinství pana Martina Říhy o
opravu vnitřních prostor pohostinství byla projednána
a jednohlasně schválena dle přiloženého finančního
rozpočtu
5/ ZO jednohlasně schválilo účast obce v soutěži
Vesnice roku 2014
6/ ZO jednohlasně schválilo prodloužení nájemní
smlouvy na byt č.3 v budově č.p.2 v Kamberku panu
Janu Vosátkovi do 30.4.2016.
7/ Práce na zvelebení obce budou probíhat takto:
- oprava omítky ve sklepení budovy č.p.2
- rekonstrukce chodníků okolo domů č.p. 107 a 108
- stavební úpravy vnitřních prostor v pohostinství
- úprava přístupové komunikace k novostavbě pana
Miroslava Zachaře včetně položení vodovodního a
kanalizačního potrubí
8/ V lokalitě číslo 76 D7 a 76 D5 v Horách bylo
vytěženo a převzato 619,65 m3 dřeva v kvalitě
vláknina a kulatina. Jedná se o probírkovou těžbu
se zdravotním výběrem. Dřevo bude dopraveno na
zpracování do Lukavce a na pilu do Mladé Vožice.
- po zimě jsou opraveny všechny oplocenky
poškozené zvěří
- jsou chemicky ošetřené téměř všechny uměle
založené a nezajištěné kultury
- dosazují se nové výsadby nad Podhorníkem a v
Horách bukem a smrkem
-do konce dubna musí být zničena buřeň v
pasekách
-v dubnu bude započato s výsadbou holin
9/ ZO jednohlasně souhlasí v geometrickým plánem
na vyznačení trafostanice v Předbořicích a předběžně
schvaluje prodej pozemku dle vyznačení firmě ČEZ
Distribuce ,a.s.

10/ ZO jednohlasně souhlasí s uzavřením předložené
Smlouvy o zajištění zpětného odběru odpadů z obalů
s firmou EKO-KOM,a.s. včetně Dodatku a Pověření.
11/ - ZO jednohlasně souhlasí a finančně zajistí
uspořádání oslavy Dne matek v neděli dne 11.5.2014
ve 14,00 hodin v budově pohostinství
- ZO jednohlasně souhlasí a finančně zajistí
uspořádání valně hromady MAS Blaník, o.s. dne
17.6.2014 v 17,00 hodin v budově pohostinství
- ZO jednohlasně souhlasí s finančním příspěvkem
ve výši 1000 Kč SDH Kamberk na zajištění pohoštění
dětí při “pálení čarodějnic” dne 30.4.2014
- Obec zajistí kontejner na svoz odpadu na pátek
30.května do Kamberka a Hrajovic
- Obec připraví prostor na odložení nepotřebného
železného šrotu v době od 12.5. do 25.5.2014
- V sobotu 21.června na řece Blanici u Kamberka
bude probíhat akce rýžování zlata v rámci celostátní
kampaně “Setkání s přírodou”.
- Komunikace Předbořice-Otradov bude opravována
dle počasí tak, aby kolaudace mohla proběhnout v
měsíci červnu 2014
- V neděli 27.července ve 14,00 hodin proběhne u
pomníku na náměstí tryzna na uctění památky
padlých v 1.sv.válce u příležitosti 100. výročí
vypuknutí 1.sv.války.
- Předběžně počítáme s oslavou Dne seniorů 1.října
2014 s hudebním doprovodem a pohoštěním.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce Alena Jenšíková,
Zapisovatelka:Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Anežka Zachařová, Linda Nárovcová

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk, konaného 14.4.2014
1. ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2014 č.2
2. ZO jednohlasně odsouhlasilo DSO BENE-BUS úcetní uzávěrku roku 2013 a návrh rozpočtu na rok
2014, příspěvek na občana na rok 2015 ve výši 190
Kč.
3. ZO jednohlasně souhlasí s opravou vnitřních
prostor pohostinství v Kamberku a finančně zajistí
akci dle předloženého rozpočtu
4. ZO jednohlasně schválilo prodloužit nájemní
smlouvu panu Janu Vosátkovi na byt č.3 v domě č.p.2
do 30.4.2016
5. ZO jednohlasně souhlasí s úcastí obce v soutěži
Vesnice roku 2014
6.ZO jednohlasně souhlasí s uzavřením smlouvy s
EKO-KOMem,a.s.
7. ZO jednohlasně souhlasí s uspořádáním a
finančním zajištěním akcí: Den matek, valná hromada
MAS o.s.
8. ZO jednohlasně souhlasí s finančním příspěvkem
SDH ve výši 1000 Kč na pohoštění dětí při akci
“pálení čarodějnic” 30.4.t.r.
9. ZO jednohlasně souhlasí se zaštítěním akce
27.7.2014 u pomníku padlých v 1.sv.válce.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
V listopadu budou komunální volby, budeme si
tedy moci zvolit nové zastupitelstvo obce.
Apelujeme tedy na všechny občany, aby zvážili
možnost kandidovat do OZ a tím se spolupodílet
na fungování a řízení obce. Jako u každé volby, i
u této je důležité mít z koho vybírat. Pokud Vás
tedy práce pro obec zajímá, prosím, podejte svou
kandidátku během léta na MěÚ Vlašim, odbor
vnitřních věcí (termín upřesníme v dalších
Zpravodajích). Děkujeme

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Se konají v pátek 23. a v sobotu 24. května.
Volební místnost je tradičně v budově Obecního
úřadu.

PROVOZ POŠTY OD 1.3.2014
Od 1.3. bude změněna provozní doba kamberské
pošty. Zatím tedy nebude zrušena, ale bude
upravena její otvírací doba.
Nově tedy:
Po, St, Pá 8:00 – 11:00;
Út, Čt 12:30 – 15:30.
KONTEJNER, NEBEZPEČNÝ ODPAD A
ŽELEZNÝ ŠROT
30. května bude v Kamberku, a v Hrajovicích již
od 29. do 30. května, přistaven kontejner na
objemný odpad. Tuto službu zajišťuje pro občany
OÚ Kamberk.
Od 12. do 25. května bude možné ukládat
železný šrot na obvyklých místech.

CO NÁS ČEKÁ ….
ZÁJEZD
V sobotu 10. května OÚ pořádá první letošní
zájezd po zemích českých. Odjezd je v 5:30,
návrat do 19. hod. Tentokrát do Třebíče a Žďáru
nad Sázavou a na Zelenou Horu. Zájemci prosím
hlaste se na OÚ, zájezd se uskuteční pouze při
dostatečném počtu účastníků. Cena je 300 Kč za
osobu.

OSLAVA DNE MATEK
V neděli 11. května OÚ i letos přichystal
důstojnou oslavu Dne matek v sále TJ Sokol.
Akce začíná ve 14 hodin a všechny jste srdečně
zvány. Kytička a občerstvení je zajištěno.
SETKÁNÍ S PŘÍRODOU
Spojené s ukázkami rýžování zlata v Kamberku
na řece Blanici pořádá ČSOP Vlašim ve
spolupráci s Obcí Kamberk v sobotu 21.června.
Bližší program bude upřesněn.

KNIHOVNA
NOVINKY: Jo NESBO – Červenka; Vlastimil VONDRUŠKA - Román o růži, Strážce
boleslavského mystéria; Robert GALBRAITH -Volání kukačky; Nicolai LILIN - Volný pád; Evžen
BOČEK - Aristokratka ve varu; Henning MANKELL – Číňan; Dita PECHÁČKOVÁ - Deník Dity
P.; Marta DAVOUZE - Dům v Bretani; Miloš DOLEŽAL - Jako bychom dnes zemřít měli; JeanMichel GUENASSIA - Klub nenapravitelných optimistů; Dolores REDONDO - Neviditelný strážce;
Roberto SAVIANO - Nula nula nula; Yrsa SIGURDARDÓTTIR - Ohnivý anděl; Alice
MUNROOVÁ - Příliš mnoho štěstí; Muriel BARBERYOVÁ - S elegancí ježka; Nicolai LILIN Sibiřská výchova; různí autoři - Světové krimipovídky; různí autoři - Tři svíce za budoucnost; Timue
VERMES - Už je tady zas; Jiří JILÍK - Žítkovské čarování; Strojnické tabulky; Antoine de SAINTEXUPÉRY - Malý Princ; ENTRYCHOVÁ / MORKES - Komisař Vrťapka Sebrané spisy;
Encyklopedie Larousse pro nejmenší; MUTA BENE systém LOGICO PRIMO a LOGICO
PICCOLO – ideální systém k rozvoji dětského myšlení

Aktuální informace o knihovně najdete na www.kamberk.webk.cz

Letní otvírací doba (od května do září): Čtvrtek 16:15 – 17:00, Sobota 9:15 – 9:45

Společenská rubrika
20.2. nás navždy opustil pan Ladislav Ondrák

Významná jubilea v nejbližší době oslaví:
22.7. pan Josef Zajiček
29.7. paní Věra Jenšíková
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Srdečně Vás všechny zveme na oslavu Dne matek,
která proběhne v sále TJ Sokol Kamberk
v neděli 11.5.2014 od 14:00
Připraveny jsou květiny, občerstvení a živá hudební produkce.

Kalendárium
10.5.
11.5.
29.-30.5.
30.5.
12.-25.5
21.6.

5:30 – 19:00
14:00

Zájezd – Třebíč a Zelená Hora
Oslava Dne matek
Hrajovice – kontejner na objemný odpad
Kamberk – kontejner na objemný odpad
Sběr železného šrotu
Setkání s přírodou, rýžování zlata
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