ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 10
Od posledního Zpravodaje uteklo už mnoho vody. Určitě nejeden z Vás, čtenářů, očekával další číslo
někdy začátkem léta a dočkali jste se až téměř na podzim. Velice se všem omlouvám za toto zpoždění,
poněkud mne zaskočil zmatek a nedostatek času, který nastal po narození druhého děcka. Nicméně dítko
již odrostlo a teď už budu opět zodpovědně pečovat o Vaši informovanost. Zvláště se chci tímto omluvit
spoluobčanům, kteří slavili významná jubilea v červnu, červenci a srpnu, neboť nebyli uvedeni ve
Společenské rubrice včas. Linda Nárovcová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A OSLAVA DNE MATEK
V neděli 13. května se sešlo na 50 občanů v bývalé třídě, dnes knihovně, v budově obecního úřadu, aby
společně přivítali 9 nejmladších občanů a poblahopřáli matkám k jejich svátku. Nejtěžší bylo rozhodnout
jak staré děti přivítáme, nakonec byla hranicí školní docházka. Přivítáni byli: Michael Golovin, Filip Šváb,
Silvia Zemanová, František Fiřt, Jáchym Zachař, Tadeáš Vosátka, David Šváb, Elena Kovaříková a Čeněk
Fiřt. Každá přítomná žena byla podarována květinou a občánci dostali pamětní list, drobný dárek a na
památku tričko „Kamberák / Kamberačka“. Na závěr některé z dětí zarecitovaly básničku nebo zazpívaly
písničku. Po skončení oficiální části setrvala většina zúčastněných na místě v družném hovoru.

STALO SE…
ZÁJEZD DO JIŽNÍCH ČECH
V sobotu 9. června uspořádal OÚ pro občany jednodenní zájezd do Českého Krumlova, Zlaté Koruny a
Holašovic. Navzdory počátečním obavám o úspěch akce se podařilo minibus zaplnit a výlet se všem
zúčastněným velmi líbil. Pro zájemce o poznávání krás naší vlasti je připraven další zájezd, opět do
jižních Čech, tentokrát je cílem Rožmberk, klášter ve Vyšším Brodě a stezka korunami stromů v Lipně
nad Vltavou. Zájezd se koná v sobotu 8. září. Zájemci hlaste se prosím na OÚ.

KAMBERSKÝ PĚTIBOJ
proběhl v sobotu 23. června. Závodníci měli za úkol projet část trasy na kole podle mapy, absolvovat cestu
pohádkovým lesem, střílet vzduchovkou do terče, najít zastavení u božích muk a přesvědčit porotu o svém
kuchařském umění. I přes zábavný charakter má tato soutěž svoje vítěze. V soutěži jednotlivců zvítězil
Standa Kubů mladší, na druhém místě se umístil Petr Smrčina a na třetím Karel Adamovský. Vítězné
družstvo tvořili Standa a Míša Kubů, Gábina Sachsová a Veronika Moravcová.

KAMBERSKÁ POUŤ
O posledním červencovém víkendu se v Kamberku konala pouť. O kulturní program se postarala TJ
Sokol. V sobotu se odehrál Memoriál Jana Wildta – fotbalový turnaj družstev Načeradce, Mladé Vožice,
Želče a Kamberka. Večer byla taneční zábava, zpočátku ohrožená výpadkem proudu po silné bouřce,
naštěstí byla dodávka energie brzy obnovena. V neděli pak byl tradiční Dětský den a odpoledne
„Kamberská olympiáda“.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 23. 4. 2012.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J, Jechoutek, M. Kakos,
I. Melicharová, D. Šedivý
Omluveny: L. Nárovcová, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: I. Melicharová, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 28. 2. 2012
2) Samovýroba dřeva v obecních lesích
3) Hospodaření v obecních lesích
4) Žádosti o dotace na rok 2012
5) Souhlas s dělením obecního pozemku parc. č.
3734/1 v k.ú. Kamberk v osadě Hrajovice
6) Přihláška do soutěže Vesnice roku 2012
7) Práce v obci
8) Společenská činnost v obci
9) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 28.2.2012
2) ZO odsouhlasilo text smlouvy na samovýrobu
dřeva a zároveň cenu dřeva dle kvality:
zbytky po těžbě
0,- Kč/prm
dřevo do 10 cm průměru
50,- Kč/prm
dřevo nad 10 cm průměru
200,- Kč/prm
Zájemci o dřevo podepíší na OÚ smlouvu o
samovýrobě a na jejím základě jim odpovědný
pracovník přidělí úsek.
3) Dosud vytěžené dřevo je prodáno. Obec pokračuje
v těžbě na Slepičí skále a v Předbořské stráni.
Členové Mysliveckého sdružení a SDH udělali
brigádu na výsadbu stromků 1100 smrků a postavení
325
bm
oplocenky
na
Slepičí
skále.
ZO rozhodlo přijmout zaměstnance obce na práce v
lese.
4) Obec v letošním roce žádala 2x o dotaci na opravu
kapličky v Předbořicích (Ministerstvo kultury a
Středočeský kraj) a dotaci na opravu rybníka na návsi
v Předbořicích. Ani jedna dotace nebyla schválena.
ZO rozhodlo, že obě opravy provede dle svých
finančních možností obec sama.
5) ZO vyslovilo souhlas s dělením obecního pozemku
parc. č. 3734/1 v k.ú. Kamberk v osadě Hrajovice a
zároveň vyslovilo souhlas vyhlásit záměr o prodeji
části pozemku o 120 m2.
6) ZO rozhodlo podat přihlášku do soutěže Vesnice
roku 2012.
7) ZO rozhodlo oslovit p. S. Šafratu a zadat mu
instalaci zámkové dlažby na hřbitově, u kostela a v
pergole na dětském hřišti.
V obci budou umístěny 3 informační tabule.
8) ZO rozhodlo letos uspořádat 13. 5. 2012 Vítání
občánků a oslavu Dne matek. Žádáme ženy, které by
se chtěly oslavy zúčastnit, aby se přihlásily na OÚ za
účelem zajištění občerstvení a květin.
9) - ZO vzalo na vědomí žádost paní Švadlákové na
pronájem obecního bytu. Zároveň odsouhlasilo
zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 4 v č.p.
Kamberk 2 od 1. 8. 2012.

- ZO vzalo na vědomí žádost Sokola Kamberk o
příspěvek na rekonstrukci šaten u fotbalového hřiště a
zároveň rozhodlo přispět na rekonstrukci ve výši
35.150,- Kč za podmínky, že členové Sokola
Kamberk odpracují v obecních lesích 140 hodin
brigádnických
prací.
- ZO pověřilo ing A. Jenšíkovou vést od roku 2011
obecní kroniku.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 25. 6. 2012.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M. Kakos,
I. Melicharová, L. Nárovcová, D. Šedivý,
A. Zachařová.
Ověřovatelé zápisu: I. Melicharová, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 23. 4. 2012
2) Závěrečný úcet obce Kamberk
3) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011
4) Směrnice č. 1/2012 - Inventarizace majetku a
závazků
5) Směrnice č. 2/2012 - Odpisový plán
dlouhodobého majetku
6) Úprava rozpočtu obce na rok 2012 č. 1
7) Záměr prodeje pozemku č. parc. 3734/4 v k. ú.
Kamberk a č.parc. 70/7 a 70/8 v k.ú. Kamberk
8) Záměr pronájmu bytu č. 4 v budově Kamberk
č.p. 2
9) Hospodaření v obecních lesích
10) Práce na zvelebení obce
11) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 23.4.2012
2, 3) ZO projednalo “Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011” a schválilo závěrečný
úcet obce za rok 2011 s výhradou. Návrh závěrečného
úctu i s přílohami byl řádně zveřejněn a nebyly k
němu vzneseny žádné připomínky. Při auditu byly
zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).
Byl opraven výkaz Příloha v části G a správně
vykázány oprávky dle jednotlivých druhů staveb.
ZO vypracovalo Směrnici č. 1/2012 o inventarizaci
majetku a závazků a bude podle ní provádět inventuru
za rok 2012.
ZO vypracovalo Směrnici č. 2/2012 - Odpisový plán
dlouhodobého majetku.
4) ZO jednohlasně schválilo Směrnici č. 1/2012 Inventarizace majetku a závazků.
5) ZO jednohlasně schválilo Směrnici č. 2/2012 Odpisový plán dlouhodobého majetku.
6) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2012 č. 1 dle návrhu.
7) ZO jednohlasně odsouhlasilo záměr prodeje
pozemku parc. č. 3734/4 v k.ú. Kamberk.
ZO jednohlasně odsouhlasilo záměr prodeje pozemku
parc.č. 70/7 a parc.č. 70/8 v k.ú. Kamberk.

8) ZO jednohlasně odsouhlasilo záměr pronájmu
obecního bytu č. 4 v domě Kamberk č.p. 2. ZO
upozorňuje zájemce, že jde o byt pro lidi s nízkými
příjmy a zájemce nesmí vlastnit ani část nějaké
nemovitosti.

Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 25. 6. 2012
2) Prodej pozemku parc. č. 3734/4 v k. ú.
Kamberk
3) Prodej pozemku parc.č. 70/7 a 70/8 v k.ú
Kamberk
4)Práce v obci
5) Ostatní obecní záležitosti

9) Byla podána žádost na dotaci na první výsadbu,
prořezávky a probírky na Krajský úrad.
Vytěžené dřevo dle LHP bylo ze skládek prodáno a
vyúčtováno.
10) ZO rozhodlo
komunikace.

průběžně

opravovat

místní

1) Byla provedena kontrola usnesení z 25.6.2012
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodej pozemku p. č.
3734/4 v k. ú. Kamberk panu Davidovi Trojánkovi,
Louňovice pod Blaníkem 59 v celkové výměře 120
m2 za cenu 100,- Kč/m2.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodej pozemku p.č.
70/7 o výměře 37m2 a p.č. 70/8 o výměře 11m2
v k.ú.Kamberk panu Františkovi Kříženeckému,
Kamberk 125, v celkové výměře 48 m2 za cenu 40
Kč/m2
4) ZO jednohlasně odsouhlasilo výrobu nových
vrátek na místní hřbitov. Výrobu zajistí p. Forejt a p.
Procházka.
- Po pouti bude položena dlažba na druhé části okolo
kapličky na hřbitově a v pergole na dětském hřišti.
- Současně proběhne oprava kapličky v Předbořicích oprava střechy. Opravu provede firma pana Ševčíka.
5) V Horách se objevil kůrovec a stromy budou
vykáceny a dřevo odvezeno z lesa.

11) - ZO rozhodlo pořádat v září další jednodenní
zájezd.
Obec v rámci soutěže Vesnice roku 2012 získala dvě
ocenění:
Fulínovu cenu - Diplom za kvalitní květinovou
výzdobu
Diplom za péči o kulturní dědictví.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 20. 7. 2012.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M. Kakos,
I. Melicharová, L. Nárovcová, D. Šedivý, A.
Zachařová
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, D. Šedivý

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
.
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
V průběhu září bude pro občany opět zajištěn
velkoobjemový kontejner. Termín bude upřesněn,
zatím je domluven pátek 21.září.

Stačí málo, např. placení složenek, vyzvedávání
hotovosti apod., aby kamberská pobočka obhájila
svou existenci i do budoucna. Prodej doplňkových
služeb, např. novin, bohužel není dostatečným
důvodem k jejímu zachování. Děkujeme

ZKULTIVOVÁNÍ LOUKY „U VOLŠIČEK“
Za pomoci místních občanů byla postupně
zkultivována louka přiléhající k rybníku za účelem
koupání a slunění. V pro příští „koupací sezónu“ bude
doplněna o lavičky a stůl. Věříme, že se postupně
podaří vylepšit i přístup do vody.
ŽÁDOST O SOUČINNOST PŘI SLEDOVÁNÍ
EROZE PŮDY
V posledních letech, dochází ve zvýšené míře k
lokálním povodním. Tyto povodně jsou způsobeny
především špatným stavem půdy a nevhodným
hospodařením
na
zemědělských
pozemcích.
Ministerstvo zemědělství si tyto skutečnosti
uvědomuje a proto nás žádá o součinnost při
sledování a vyhledávání lokalit, kde k erozi dochází.
Získané podněty budou použity pro nápravu tohoto
stavu.

SLUŽBY POŠTY
Opět žádáme občany, aby v co největší míře využívali
služeb pošty v Kamberku. Pokud chceme zachovat
naši pobočku, je třeba, aby tato byla plně využívána.

BRIGÁDY
Letos se konalo již několik brigád. Konkrétně: 14.3. a
21.3. pracovali v lesích MS Blanice a SDH Kamberk;
2.6. a 9.6. proběhly brigády na hřbitově za účelem
přípravy terénu pro dlažbu; 16.6. pak úklidová
brigáda před návštěvou komise k Vesnici roku.
V Předbořicích ve středu 22.srpna proběhla stavba
lešení kolem kapličky. Všem občanům, kteří přišli a
pomohli velice děkujeme.

NÁJEM OBECNÍHO BYTU V Č.P. 2
OÚ nabízí k nájmu přízemní byt č. 4 v budově bývalé
„Kampeličky“. Plocha bytu je 48,38 m2, dispozičně se
jedná o 1+1. Z bytu se vychází přímo na zahradu
domu č.p. 2. Více nformací a podmínky nájmu
získáte na OÚ.

PEDIG
Kurzy pedigu budou opět pokračovat od září.

STROMY
Hrajovický památný jírovec maďal na jaře přišel o
jednu větev, což ovšem neodradilo komisi Vesnice
roku od návrhu přihlásit tento strom do soutěže
„Strom života“. Pokud se této soutěže zúčastníme,

zřejmě bude přihlášen též dub, který stojí v polích
blízko „Březin“. Tento strom má krásnou souměrnou
korunu a již nyní je prohlášen za „významný krajinný
prvek“.

VESNICE ROKU 2012
Kamberk se letos po delší odmlce opět ucházel o umístění v soutěži Vesnice roku. Hodnotící komise
navštívila obec 20. června jako úplně poslední obec ze všech přihlášených. Podařilo se, i díky Vám,
spoluobčanům, zanechat v komisi pozitivní dojem. Kamberk získal dvě ocenění: Diplom za kvalitní
květinovou výzdobu – Fulínovu cenu a Diplom za péči o kulturní dědictví. O případné finanční
odměně budeme informováni koncem roku v závislosti na stavu rozpočtu odpovědných státních orgánů.
Nevzdáváme to a přihlásíme se opět za rok, kdyby pro nic jiného, tak pro tu krásně uklizenou obec.

ZÁJEZD
V sobotu 8. září se bude konat druhý jednodenní zájezd, opět do jižních Čech. Je zajištěna prohlídka
zámku v Rožmberku, kláštera ve Vyšším Brodě a Lipna nad Vltavou. V Lipně je nově otevřená stezka
korunami stromů, což je dřevěný chodník ve výši 15-30 m nad zemí s vyhlídkou do okolí, při příznivých
podmínkách i na vrcholky Alp. Tento chodník je bezbariérový. Případně je možné zajistit prohlídku
infocentra vodního díla Lipno nad Vltavou. Odjezd bude v 5:30 od prodejny. Zájemci se prosím hlaste na
OÚ. Cena je opět 300,- Kč za osobu. Ve středu 22. srpna byla volná poslední 3 místa.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
SDH Kamberk pro rybářskou veřejnost opět připravil rybářské závody na rybníku Podhorník. Závody se
uskuteční v sobotu 8. září, začátek bude v 6:30 hodin. Více informací bude uveřejněno později na
vývěskách.

DIVADLO
V současné době probíhá jednání s divadelním spolkem z Bystřice u Benešova. Pokud vše dopadne dobře,
budete moci zajít na kulturní představení přímo v Kamberku a to v sobotu 15. září. V případě, že
se představení uskuteční, budou vyvěšeny plakáty s více informacemi.

BLEŠÍ TRHY
Prohlédněte půdy, skříně, garáže a co již nepotřebujete a je Vám líto to vyhodit, přineste vše v sobotu
29. září v 10 hodin na „Městečko“, kde se bude konat Bleší trh. V případě hojné návštěvnosti trhu se pak
další a letos zřejmě poslední, bude konat v sobotu 20. října. Tento Bleší trh pak bude v duchu
„dušičkovém“.

KNIHOVNA
Letní otvírací doba (do konce září):
Čtvrtek 16:30 – 18:00; sobota 10:00 – 11:30
Aktuální informace o otvírací době jsou na vchodových dveřích do budovy Obecního úřadu.
V knihovně je znovu zprovozněn internet zdarma pro návštěvníky.

Společenská rubrika
Významné jubilea oslavili a v nejbližší době oslaví:
22.7. pan Ondřej Hirsch
29.7. pan Pavel Javorský
31.7. pan Josef Procházka
3.8. pan František Ondrák
22.8. paní Jiřina Vávrová
11.9. pan Ivan Horázný
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

17. dubna zemřela paní Jiřina Humhalová
11. srpna nás opustil pan Josef Jenšík

19. dubna se narodil Čeněk Fiřt

Kalendárium
29.9.2012
8.9.2012
8.9.2012
15.9.2012
12. – 13.10.2012
20.10.2012
3.11.2012
10.11.2012

Bleší trh
Jednodenní zájezd do Rožmberka, Vyššího Brodu, Lipna nad Vltavou
Rybářské závody na rybníku Podhorník
Divadelní představení – ochotníci z Bystřice (zatím v jednání, bude upřesněno)
Volby do senátu a krajských zastupitelstev
Bleší trh „dušičkový“
Lampionový průvod
Posvícenská zábava
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