ZPRAVODAJ

číslo 14
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – srpen 2013
V sobotu 6.července proběhly oslavy 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamberku.
Slavnostní nástup na Městečku, průvod obcí, ocenění zasloužilých členů, přehlídka hasičské techniky,
ukázka zásahů, kulturní program, občerstvení, akce pro děti, taneční zábava – to je jen stručný souhrn
průběhu oslav.
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RALLYE KAMBERK
V sobotu 22.června proběhl další ročník oblíbeného závodu Rallye Kamberk. Posádky během něj
absolvovaly jízdu zručnosti, automobilový orientační závod spojený s plněním úkolů, sportovně zábavné
soutěže a předvedly dramatickou scénku na předem dané téma – letos to byla Sněhurka a 7 trpaslíků.
Pořadatelem akce jsou členové tělocvičné jednoty Sokol Kamberk.
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SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
Tři měsíce od vydání Zpravodaje číslo 13 uplynuly jako voda. Tehdy jsme se těšili, po
nekonečně dlouhé zimě, na teplo, koupání, dovolené, houby. Všeho jsme si užili, až na ty houby,
dostatečně.
Bohužel, hned počátkem června nás zastihly povodně, snad nejhorší jaké pamětníci
pamatují. Fotografie povodní z roku 1960, 2002 a 2006 to dokumentují. Letos byly 4 domy zcela
vytopeny, 5 domů bylo vytopeno částečně. Na 17 zahradách byly způsobeny větší škody. Obecní
úřad se snažil, pokud to bylo v jeho silách, občanům postiženým povodní následky zmírnit, i když
hlavní břímě problémů leželo na nich samých.
Brzy na to, 19.června k nám zavítala hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2013. Pečlivě
jsme se na ni připravovali, účast na brigádě v sobotu 8.června i při příjezdu komise dokládá, že na
konečném umístění v soutěži mnoha lidem záleželo. Ovšem je pravda, že všechny přihlášené obce
mají ambice se dobře umístit. My jsem obdrželi diplom za vzorné vedení obecní knihovny.
S prázdnou jsme tedy neodešli a věříme, že příští rok nám vyjde lépe. Víme, že předpoklady pro
to máme. Společenský život v obci je na dobré úrovni, jen najít způsob, jak se ještě lépe
prezentovat.
V sobotu 6.července proběhly velkolepé oslavy 135. výročí založení SDH v Kamberku.
Průběh oslav dokumentuje, že dokážeme zajistit organizačně tak náročnou společenskou akci.
Díky členům SDH a všem, kteří se na oslavách podíleli. Stejné díky patří i organizátorům
letošního ročníku závodu Rallye Kamberk, který rovněž dokumentuje, že na dobré umístění
v soutěži Vesnice roku máme. Obec se snaží dle možností na organizaci všech akcí finančně
přispět.
Také bych chtěla poděkovat všem, kteří respektovali nepsaný zákon o sekání trávy a
neobtěžovali hlukem sekaček v neděli. I jiné hlučné stroje o nedělích „spaly“. Dík za pochopení.
Rovněž díky všem, kteří třídí odpad, i když se někdy okolo nádob něco hromadí, ale stále je to
lepší, než aby se PET láhve válely po vsi. Díky všem, kteří nehází papíry, nedopalky cigaret a
další odpadky po vsi. Jistě přispějeme k čistému vzhledu obce, když na podzim zajistíme opět
velkoobjemový kontejner na směsný odpad a zajistíme sběr železného šrotu.
Další dobrá zpráva je, že s největší pravděpodobností na podzim začne výstavba
komunikace z Předbořic na Otradov. Dojde tak ke zhodnocení několikaletých příprav této akce.
Letos se nám také podařila hezká přístupová cesta ke kostelu, důstojná této památky, coby
dominanty naší obce. Na hřbitově máme novou informační tabuli, u rybníka lavičky, rovněž
v pergole za kostelem se objevily lavice se stolem. Od umístění skluzavky do rybníka pro děti
prozatím ustupujeme. Důvod je v bahnitém dně rybníka v těchto místech. V obci máme vyhlášený
druhý strom „památným stromem“. Jedná se o dub letní blízko lesa „Březiny“, 150 let starý,
krásný, urostlý strom s pravidelnou korunou, významný krajinný prvek. Došlo i na dílčí opravy
místních komunikací, výraznější opravy jsou bohužel mimo finanční možnosti obce.
22.července dosáhl náš pan farář František Říha krásného životního výročí, ten den
mu bylo 80 let. Zároveň si v červnu připomenul 40 let od svého vysvěcení. Obecní úřad Kamberk
využívá této příležitosti a upřímně blahopřeje a děkuje za péči o místní kostel sv.Martina. Pan
farář Říha působí v naší farnosti již 23 let.
Závěrem mého příspěvku chci popřát hlavně zdraví vám milí občané a celé vaší rodině.
Poděkovat za pochopení, ne vždy se vše podaří tak, jak byste si vy jednotlivci přáli. Také ne
každý je spokojen s tím, že by neměl v neděli pracovat s hlučnými stroji. Přeji nám všem hezký
podzim, bohatou sklizeň a nám houbařům ať už konečně začnou růst houby.
Alena Jenšíková, vaše starostka.
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VELKÁ VODA V KAMBERKU A NA ŘECE BLANICI
V neděli 2.6. ráno se po prudké noční bouřce začala velmi rychle zvedat hladina řeky Blanice, brzy
překročila hranici 3. povodňového stupně. Jednalo se pravděpodobně o největší povodeň ve
zdokumentované historii. Můžete si prohlédnout i grafy výšky hladiny a průtoku na měrném profilu na
řece Blanici na Smršťově.
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SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Hned týden po skončení
fotbalové
soutěže 22.6.2013 jsme uspořádali VIII.ročník
automobilové soutěže „Rallye Kamberk“ V
8,00hod. odstartovalo šestnáct
čtyřčlenných
posádek. Soutěž byla zahájena tichou
vzpomínkou na bratra Jana Wildta, zakladatele
této soutěže v Kamberku, následoval prolog –
jízda zručnosti na fotbalovém hřišti. Vzhledem k
mokré dráze byla jízda poměrně náročná, ale
všichni ji zvládli. Následovala první etapa tzv.
přímková, druhá etapa úkolová, třetí tajenková a
čtvrtá čtená, která přivedla všechny posádky do
cíle v Hrajovicích. Odpolední program sportovní odpoledne na sokolském hřišti a večer
přehrání scénky „Sněhurka“ určilo vítěze
soutěže posádku ve složení Miloš Vilímek, Petr
Lavička a Pavel Zachař.
5.července proběhl X.ročník turnaje v nohejbalu
trojic. Turnaje se zúčastnilo jedenáct družstev.
Po celodenním klání se stali vítězi bratři
Vilímkové s Pavlem Zachařem (přezdívka pro
turnaj „volové“- reprezentati restaurace „U
vola“ v Bystřici).
18. července na sokolském hřišti oddíl volejbalu
uspořádal XI.ročník volejbalového turnaje
smíšených družstev . Vzhledem k velmi teplému
počasí se do turnaje přihlásilo pouze sedm
družstev. Přesto vzhledem k proposicím turnaje
se hrálo celý den .Vítězem se stali hráči a hráčky
Vlašimi před Voticemi. Naše družstvo, které je
od začátku roku v plném tréninku, postoupilo ze
skupiny, což je na naše poměry výborný výsledek.

Ve stejném termínu hráli naši fotbalisté turnaj v
Louňovicích. Ze čtyř družstev se umístnili na
druhém místě, když v turnaji porazili na penalty i
družstvo „Rakové“ z druhé třídy.
27.července znovu tradiční akce – pouť. Ve
fotbalovém memoriálu Jana Wildta byly první
Louňovice před Načeradcí. Pouťová zábava se
vydařila, hrála kapela“ Proměny“. Dětský den v
nedělní pouťové dopoledne byl velmi vydařený,
ale bohužel za menšího počtu dětí než jsme
očekávali (asi 50). Akce jak volejbal, tak i pouť
byly poznamenány velkým horkem, tudíž menší
účastí diváků, soutěžících i dětí. Ve svém
důsledku to znamenalo i nemalý prodělek pro
naší tělocvičnou jednotu.
V srpnu začala pro naše fotbalové družstvo již
příprava na nový ročník soutěže. Účast na
turnaji v Načeradci, kde jsme sehráli dvě neděle
po sobě zápas s Pravonínem „B“ s výsledkem
2:1 a Nesperskou Lhotou 0:1, znamenala druhé
místo v turnaji.
Pak již následoval pohárový zápas s Pravonínem
„A“, který jsme porazili 7:1 a postoupili do
druhého kola soutěže.
24.srpna začala podzimní část soutěže IV.třídy. V
prvním zápase v Dolních Kralovicích jsme
remizovali 1 : 1.
Další nejčerstvější zprávy a informace o činnosti
tělocvičné jednoty Sokol Kamberk se dozvíte z
naší informační skříňky na zdi sokolovny.
V Kamberku 29.8.2013

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
3) Zařazení správního území obce Kamberk do
územní působnosti místní akční skupiny MAS Blaník
o.s.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 20. 5. 2013.
Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M. Kakos, I.
Melicharová, L. Nárovcová,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: J. Jechoutek, M. Kakos
Zapisovatelka: V. Sirotková

1. ZO znovu jednohlasně zamítlo zrušení místní
pobočky České pošty. ZO trvá na zachování
současného stavu.
2. ZO vybralo firmu Radouňská vodohospodářská
společnost, a.s. a Stavitelství Blábolil,s.r.o. Ke škole
23, Radouňka, Jindřichův Hradec na zádlažbu
komunikace ke kostelu dle předloženého rozpočtu v
celkové výši 187.370,56 Kč bez DPH. Obci vyhovuje
finanční rozpočet, pověst dle již provedených prací v

Program:
1) Zachování pobočky České pošty
2) Oprava komunikace ke kostelu
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okolí i způsob provedení díla. ZO rozhodlo podepsat
z výše jmenovanou firmou “Smlouvu o dílo”.
3. Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje zařazení
správního území obce Kamberk do území působnosti
místní akční skupiny MAS Blaník o.s. a souhlasí s
přípravou Integrované strategie území místní akční
skupiny MAS Blaník o.s. na období 2014 - 2020 na
svém správním území.
ZO vyzývá všechny občany k účasti na brigádě 8. 6.
2013, abychom připravili obec na příjezd hodnotící
komise soutěže Vesnice roku 2013 a dosáhli co
nejlepšího umístění v soutěži z čehož by vyplynulo
finanční ohodnocení pro nás tak potřebné.

1) Byla provedena kontrola usnesení předchozích
jednání zastupitelstva
2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce na
rok 2013 č. 3 dle návrhu.
3) Byla skončena a převzata zádlažba cesty ke
kostelu, instalace laviček a stolu spolu s posečením a
přípravou pozemku ke koupání, zbývá pořídit a osadit
skluzavku do rybníka, instalace stolu a lavice v
pergole na dětském hřišti a osazena vývěsní tabule u
hřbitova.

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

4) Obec během povodní vyhlásila 3. povodňový
stupeň a proto nyní obdržela od Středočeského kraje
dar na odstranění povodňových škod ve výši
160.000,- Kč a SDH dar 1.850,- Kč na hadice. Škody
na majetku byly vyčísleny na 2,5 milionu Kč (hlavně
na komunikacích). Opravu komunikací posoudí
zastupitelstvem jmenovaná komise.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jechoutek, Miroslav
Kakos
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

5) V soutěži “Vesnice roku 2013” získal Kamberk
“Diplom za vzorné vedení obecní knihovny”.
Slavnostní předání ocenění proběhne 13. 7. 2013 v
obci Čistá - vítězi a držiteli Zlaté stuhy za
Středočeský kraj.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 20. 5. 2013.
- ZO jednohlasně zamítlo zrušení místní pobočky
České pošty a trvá na zachování současného stavu.
- ZO jednohlasně rozhodlo uzavřít “Smlouvu o dílo”
s firmou Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
a Stavitelství Blábolil, s.r.o, Ke škole 23, Radouňka,
Jindřichův Hradec na zádlažbu komunikace ke
kostelu za dohodnutou cenu 187.370,56 Kč bez DPH.
- Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje zařazení
správního území obce Kamberk do území působnosti
místní akční skupiny MAS Blaník o.s. a souhlasí s
přípravou Integrované strategie území místní akční
skupiny MAS Blaník o.s. na období 2014 - 2020 na
svém správním území.

6) Protože obec v loňském roce prodělala na obecním
vodovodu téměř 100.000,- Kč rozhodlo ZO poměrem
hlasů 6 pro 1 proti zvýšit poplatek za spotřebovanou
vodu od 1. 9. 2013 na 20,- Kč/m3 včetně DPH.
7) - Obec Vracovice poskytla naší obci příspěvek na
odstraňování povodňových škod ve výši 10.000,- Kč
Děkujeme.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout SDH Kamberk
příspěvek na oslavu 135. výročí založení ve výši
20.000,- Kč.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: David Šedivý

- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout příspěvek
pořadatelům “Rallye Kamberk” ve výši 3.000,- Kč.
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 1. 7. 2013.

- ZO jednohlasně povolilo účetní z provozních
důvodů překročit v měsíci červenci pokladní limit.

Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M. Kakos, I.
Melicharová, L. Nárovcová, D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková

- ZO jednohlasně rozhodlo pořídit letecký snímek
Hrajovic a následně posoudí dle návrhu, zda zakoupí
letecký snímek Kamberka
- ZO jednohlasně rozhodlo povolit po dobu dovolené
uzavřít pobočku České pošty v obci Kamberk (8. 7. 19. 7. 2013)

Program:
1) Kontrola usnesení za zasedání dne 29. 4., 13.5., a
20. 5.
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2013 č. 3
3) Práce na zvelebení obce
4) Povodně 2013
5) Soutěž Vesnice roku 2013
6) Poplatek za spotřebovanou vodu
7) Ostatní obecní záležitosti

- ZO jednohlasně rozhodlo zrušit přidělení obecního
bytu č. 4 v budově č.p. 2 p. Davidovi Horáčkovi pro
nesplnění dohodnutých podmínek.
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Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které
je nedílnou součástí zápisu.

1. Byla provedena kontrola usnesení z 1.7.2013, bez
připomínek

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: David Šedivý, Anežka
Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

2. Zastupitelstvo obce Kamberk jednohlasně
odsouhlasilo přidělit byt č.4 v budově č.p.2 /bývalá
Kampelička/ paní Jaroslavě Zounkové. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 1.9.2013 na jeden rok s
možností obnovy.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 1. 7. 2013

3. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zakoupit
SDH Kamberk plovoucí čerpadlo do výše ceny 20
tis.Kč

- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2013 č. 3 dle návrhu.
- ZO poměrem hlasů 6 pro 1 proti rozhodla navýšit
poplatek za vodu od 1. 9. 2013 na 20,- Kč/m3 včetně
DPH.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poskytnou
TJ Sokol Kamberk 2500 Kč jako příspěvek na
náklady spojené s organizací Dětského dopoledne o
kamberské pouti.

- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout příspěvek ve
výši 20.000,- Kč SDH Kamberk na oslavy 135.
výročí založení.

Z důvodu problémů okolo výběrového řízení na
dodavatele výstavby komunikace Předbořice-Otradov
se zřejmě letos z časových důvodů cesta stavět
nebude.

- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout příspěvek ve
výši 3.000,- Kč pořadatelům “Rallye Kamberk”.

Byla provedena oprava místních komunikací
poškozených povodněmi směrem na Hrnčíře, k
dolnímu mlýnu č.p.82 , u lávky přes řeku a v
Kamberku.

- ZO jednohlasně rozhodlo povolit z provozních
důvodů účetní v červenci překročení pokladního
limitu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo pořízení leteckého
snímku Hrajovic a následně dle předloženého návrhu
i Kamberka.

Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s uspořádáním
5.víkendu se šeltičkou na Smršťově ve dnech 27.29.9.2013 / jedná se o psy collie a sheltie/, možnost
přijít se tam podívat.

- ZO jednohlasně rozhodlo povolit po dobu dovolené
zavření pobočky České pošty v Kamberku (8. 7. - 19.
7. 2013)

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

- ZO jednohlasně rozhodlo zrušit přidělení obecního
bytu č. 4 v budově č.p. 2 p. Davidovi Horáčkovi pro
nesplnění dohodnutých podmínek.

Starostka obce Ing.Alena Jenšíková
Zapisovatelka : Ing.Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jechoutek, Miroslav
Kakos

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: David Šedivý

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 5.8.2013
- ZO jednohlasně odsouhlasilo přidělit byt č.4 v domě
č.p.2 v Kamberku paní Jaroslavě Zounkové od
1.9.2013

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 5.8.2013
Přítomni: Alena Jenšíková, Linda Nárovcová,
Jaroslav Jechoutek, Miroslav Kakos, Anežka
Zachařová, Ilona Melicharová
Omluven: David Šedivý
Zapisovatelka: A.Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jechoutek, Miroslav
Kakos

-ZO jednohlasně rozhodlo zakoupit SDH Kamberk
plovoucí čerpadlo do výše 20 000 Kč
-ZO jednohlasně rozhodlo přispět TJ Sokol Kamberk
částkou 2500 Kč na náklady spojené s uspořádáním
dětského dopoledne o kamberské pouti
Starostka obce Ing.Alena Jenšíková
Zástupce starostky David Šedivý

Program:
1. Kontrola usnesení z 1.7.2013
2. Přidělení bytu č.4 v č.p.2 v Kamberku
3. Ostatní obecní záležitosti
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CO NÁS ČEKÁ…
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Veřejné jednání obecního zastupitelstva
proběhne ve středu 11.9. v 16:30 hodin.

ŽELEZNÝ ŠROT
Sběr železného šrotu je naplánován na
obvyklých místech od 20. do 30. září.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Na rybníku Podhorník se v sobotu 14. září
budou konat tradiční rybářské závody, pořádá
SDH Kamberk.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Na podzim proběhne také tradiční svoz
nebezpečného odpadu, o termínu bude
informovat obecní rozhlas.

ZÁJEZD DO ČESKÉHO KRASU
V sobotu 14. září se uskuteční další ze
zájezdů, tentokrát je jeho cílem město
Beroun, hrad Křivoklát a Koněpruské
jeskyně. Cena 300 Kč + vstupy, odjezd v 6
hodin, informace u paní starostky.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V sobotu 2. listopadu v 17 hodin se uskuteční
lampiónový průvod, sraz před školou.
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Posvícenská zábava se bude
pravděpodobně 9. listopadu.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
V pátek
20.
září
bude
přistaven
velkoobjemový kontejner. O čase a místě
přistavení bude informovat obecní rozhlas.

konat

VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
Na sobotu 16. listopadu je naplánován výlov
rybníka Podhorník.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili :
22.7. pan Josef Zajíček, Kamberk a 24.8. pan Milan Jechoutek, Kamberk.
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Dne 3.8. naše řady bohužel opustila paní Anežka Vobrátilová z Předbořic.

Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk
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e-mail: oukamberk@quick.cz; Redakce: Linda Nárovcová, David Šedivý, Alena Jenšíková
Příspěvky prosím zasílejte e-mailem na linda.nary@volny.cz ,
poštou na adresu obce, nebo do schránky na budově OÚ
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