ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – I/2011
Vážení spoluobčané, dnes Vám předkládáme druhé
číslo „obecních novin“. Z mnoha ohlasů je zřejmé, že jste
s touto formou informování spokojeni, za to Vám velmi
děkujeme. Budeme se snažit i nadále sestavovat
Zpravodaj tak aby Vám v obci nic neuniklo a postupem
času třeba i rozšířit počet stránek. Budeme vděční za
jakékoli podněty od Vás, čtenářů. V tomto čísle Vám
předkládáme dotazník, který nám může pomoci rozvíjet
obec tím „správným směrem“. Dotazníky můžete
odevzdávat do zvláštní schránky na obecním úřadu.
Děkují autoři Zpravodaje

ZPRÁVY Z OBCE – prosinec
18.12.2010 - SCHŮZE RODÁKŮ
Schůze se zúčastnilo 9 členů Občanského sdružení. Hlavním
bodem programu bylo plánování příprav oslav 750 let od
první písemné zmínky Kamberka. Vzhledem k významu
této události bude svolána porada obecního zastupitelstva na
22. ledna 2011 v 17:00 hodin. Zde spolu se zástupci spolků
bude projednána příprava oslav a bude určen termín konání
oslav. Za člena byl přijat pan Milan Jechoutek st.

19. února OS organizuje maškarní ples, hudba Trimen. Na
schůzi 5. března 2011 bude provedena revize členské
základny na základě placení členských příspěvků. (nl)

PŘERUŠENÍ
VODY

DODÁVKY

PITNÉ

Ve čtvrtek 9. prosince byla v Kamberku přerušena
dodávka pitné vody. Pan Šafrata a pan Forejt, kteří se o
vodovod v Kamberku zodpovědně starají, zahájili ihned
po uzavření vody pro Kamberk pátrání po závadě
postupným uzavíráním jednotlivých vodovodních větví.
Lokalizací závady strávili celý adventní víkend. Samotný
vodovodní řad nebyl narušen, závada byla na přípojce
k neobydlenému domu č. p. 75.
V tomto objektu
pravděpodobně praskla voda a volně vytékala v takové
míře, že došlo ke spotřebování veškeré vody z vodojemu.
Oběma pánům patří velké poděkování za jejich ochotu a
pracovní nasazení.
(nl)

ROZBOR PITNÉ VODY
Odběr se uskutečnil 25. listopadu 2010 z vodovodu
v Kamberku. Výsledek rozboru byl bez závad, detailně je
k dispozici na obecních internetových stránkách.
(nl)

24.12.2010 ZPÍVÁNÍ KOLED A ZDOBENÍ STROMEČKU
Z náhlé iniciativy maminek malých dětí, kterých se poslední dobou u nás náhle „urodilo“, vznikla na Štědrý den
odpoledne akce, která určitě bude mít za rok opakování. V Kamberku před kostelem roste smrček, který svým
příjemným zevnějškem upoutal pozornost všímavých maminek, a jeho společné vánoční strojení se stalo na hodinu
středem zájmu zhruba 40 našich lidiček, kteří si chtěli vánoční čas zpestřit novým zážitkem. Téměř každý návštěvník
akce přinesl ozdobu, prskavku, něco vánočního cukroví, takže netrvalo dlouho a stromeček se skvěl v plné sváteční
vánoční kráse. Vánoční koledy z místního rozhlasu po chvíli vystřídaly koledy naživo zpívané v doprovodu houslí.
Vánoční atmosféru doplnilo svařené víno, cukrovinky, upřímná spontánní radost dětí a společně prožitá sváteční chvíle,
která všechny zúčastněné vnitřně obohatila. V jednu chvíli jsme měli pocit upřímné sounáležitosti jako jedna velká
rodina, a stačí tak málo, nápad jednotlivce, kterého se někdo ujme. Společná chvíle u jesliček v místním kostele byla
skutečným vyvrcholením této hezké akce, na kterou místní jistě nezapomenou.
Alena Jenšíková, starostka
(převzato z Deníku)
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25.12.2010 – PRODANÁ NEVĚSTA
Kamberští ochotníci předvedli operetní pojetí Prodané nevěsty v Pohnání. Navzdory nepříznivému počasí, kdy cesty
mizely během chvíle pod navátým sněhem, dorazilo do sálu téměř 90 diváků. Po delší pauze jsme nabídli i pár přeřeků
a dalších komických omylů (nehledě na povánočně těsné kostýmy). Přesto, či právě proto se představení líbilo. (nl)

KULTURA V OBCI, SPOLKY
INFORMUJÍ – leden, únor, březen
14.1.2011 – PRVNÍ SETKÁNÍ ŽEN
se uskuteční od 17:00 hodin v budově Obecního
úřadu. Zjistíme, co by nás bavilo, zajímalo,
domluvíme se, jak často se budeme scházet a co od
těchto setkání očekáváme. (nl)

26.3. – VÍTÁNÍ JARA
pro malé i velké. Vyženeme zimu, vyčistíme
studánku, opečeme si první špekáčky. Více
informací v březnovém Zpravodaji

ZÁJEZDOVÁ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ

22.1. – PORADA ZASTUPITELSTVA
k výročí 750 let první písemné zmínky Kamberka.
Od 17:00 hodin se na Obecním úřadu sejde
zastupitelstvo obce se zástupci spolků, podnikatelů i
dobrovolníků. Účelem schůzky je sladit představy
oslav s finančními možnostmi, termín akce i
organizační detaily. (nl)

22.1. – HASIČSKÝ PLES
SDH Kamberk pořádá již tradiční ples,
zahraje skupina Trimen. Bohatá tombola.

19.2. – MAŠKARNÍ REJ
Po loňském úspěchu maškarního reje si
„Rodáci“ dovolují Vás pozvat na druhý ročník
této akce. Informujeme s předstihem, abyste si
mohli připravit překrásné převleky.

PROGRAM:
18.1. 19:30 - Benešov – Pudl a magnólie
(Branické divadlo, Praha) – komedie s Ivou
Janžurovou a S. Remundou.
20.1. 19:00 - Tábor – Rain Man
(Divadlo pod Palmovkou Praha) – jevištní
adaptace ovarového filmu, hluboce lidského
příběhu dvou rozdílných bratrů.
Zájemci o tato představení, prosím kontaktujte
nejpozději do 10. ledna Aničku Zachařovou na
tel: 724 629 286.
V případě, že bude představení vyprodáno,
zájezd se nebude konat. Děkujeme za
pochopení.
(nl)

5.3. - SCHŮZE RODÁKŮ
od 17:00 hodin. Bude zhodnocen „Maškarní rej“.
Přípravy oslav 750 let. Naplánování akcí pro rok
2011. (nl)
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Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 27. 12. 2010.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, D. Šedivý,
J. Jechoutek, M. Kakos, I. Melicharová,
L. Nárovcová, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: J. Jechoutek,
L. Nárovcová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 19. 11. 2010
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2010
3) Investiční a finanční výhled obce na rok
2011 - 2015
4) Inventura obecního majetku
5) Žádost o dotace v roce 2011
6) Návrh rozpočtu Svazku obcí Blaník na
rok 2011
7) Převod nákladů na mzdy za prosinec
2010 do rozpočtu obce na rok 2011
8) Ostatní obecní záležitosti
1) Smlouva s lesním hospodářem p. Z.
Šmídem na rok 2011 byla podepsána.
Pan J. Dobeš a K. Zachař, kteří dopisují
obecní kroniku obdrží odměnu až po ukončení
práce a jejím odevzdání.
2) ZO řádně zveřejnilo návrh úpravy rozpočtu
obce na rok 2010 a protože k tomuto návrhu
nebyly vzneseny ze stran občanů žádné
připomínky
byla
úprava
jednohlasně
schválena.
3) ZO vypracovalo “Investiční a finanční
výhled obce na roky 2011 - 2015”, řádně jej
zveřejnilo a bez výhrad občanů jej
jednohlasně schválilo.
4) Inventurní komise provedla fyzickou
inventuru majetku obce, konstatovala, že
inventura je bez závad, nebude se nic
odepisovat a ZO její závěry jednohlasně
schválilo.
5) ZO jednohlasně schválilo podat v příštím
roce žádosti o tyto dotace, včetně závazku
spolufinancování:

* oprava stávající zásahové techniky pro SDH
(požární stříkačka)
* brožura k propagaci muzea
* oslava 750 let od první písemné zprávy o
Kamberku
* komunikace na Hrnčíře (oprava po
povodních)
* oprava kaple v Předbořicích
* zeleň okolo hřbitova (FROM)
* oprava stodoly, parc. č. 9/1, v případě
získání do vlastnictví
* úprava veřejného prostranství (z PRV)
* úklid černých skládek v obci
* zázemí u hřiště pro TJ Sokol
(obec se pokusí vykoupit pozemky pod
hřištěm za bytovkami a požádá o dotaci na
výstavbu zázemí pro fotbalisty)
6) ZO jednohlasně schválilo “Rozpočet
Svazku obcí Blaník na rok 2011” dle
předloženého a řádně zveřejněného návrhu.

7) ZO jednohlasně schválilo převod nákladů
na mzdy za prosinec 2010 do nákladů
rozpočtu obce na rok 2011.
8) ČSOP Vlašim zamítl ve správním řízení
pokácení javoru na návsi u autobusové
čekárny a doporučil volnou bezpečnostní
vazbu koruny a prořezání suchých větví.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo vydat kladné
stanovisko k záměru vybudovat MVE o
výkonu do 40 kW v objektu bývalého mlýna
č.p. 62 a na parcele p.č. 2792 v katastru
Kamberk
- ZO upozorňuje občany, že po zlepšení
počasí bude možno v příštím roce zažádat opět
o samovýrobu dřeva
- ZO jednohlasně schválilo poskytnout v
příštím roce částku 10.000,- Kč na výměnu 4
dveří v budově pohostinství.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo poskytnout v
příštím roce částku 13.000,- Kč na instalaci
elektronického
zabezpečení
“Požární
zbrojnice”.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo odměnu
ve výši 3.000,- Kč čistého pánům
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Josefovi Forejtovi a Vladimírovi Šafratovi za
celoroční obětavou práci ve prospěch obce,
obzvláště při hledání poruchy na vodovodním
řadu. Zároveň jim vyjádřila starostka obce
poděkování.

•

- ZO vyzývá občany, kteří by se chtěli
podílet na přípravě oslav 750 let od první
písemné zmínky o Kamberku, aby přišli 22. 1.
2011 v 17:oo na OÚ kde se bude konat první
přípravná schůzka.

Pro občany bude v roce 2011 opět
zajištěn odvoz nebezpečného odpadu
a elektroodpadu. První na jaře, druhý
na podzim. Termín bude oznámen
s dostatečným předstihem.

•

Svozy komunálního odpadu v roce 2011:

- ZO projednalo závěr z revizní zprávy o
stavu komínů v č.p. 2 a č.p. 71 a rozhodlo:
V č.p. 71 pan Peclinovský vymění dřevěný
trám a pan Kakos zajistí nová dvířka na
komínovém tělese. V č.p. 2 budou uživatelé
komínu poučeni o užívání topidel. Poté bude
zajištěna
revize
komínů
vybraným
kominíkem.

•

Všeobecné obecní informace

14.1.; 28.1.; 11.2.; 25.2.; 11.3.; 25.3.; 8.4.;
22.4.; 5.5.; 19.5.; 2.6.; 16.6.; 30.6.; 14.7.;
28.7.; 11.8.; 25.8.; 9.9.; 23.9.; 7.10.; 21.10.;
4.11.; 18.11.; 2.12; 16.12,; 30.12.
Rádi
bychom
ještě
jednou
poděkovali panu Josefu Forejtovi a
panu Vladimíru Šafratovi za jejich
obětavou práci pro obec.

Příští veřejná schůze se bude konat v pondělí
21. února 2011 od 17:00 hod, jste srdečně zváni

Ohlašovna požáru v Kamberku

O hlašo vna po žáru

Ohlašovna požáru je umístěna na budově školy naproti kontejnerům na tříděný odpad. Stisknutím tlačítka
dojde ke spuštění sirény.
4

Po uzávěrce jsme získali fotografii ze silvestrovského turnaje ve stolním tenise, který organizoval TJ Sokol
Kamberk. Pořadí: 1. Babor, 2. Svozil, 3. Kubec. Výzva hráčům do dalšího ročníku.
(nl)
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Společenská rubrika
Kulaté narozeniny v nejbližší době oslaví:
18.1. pan Václav Petrlík
13.2. paní Marie Javorská
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Na konci listopadu nás opustil ve věku nedožitých 94 let,nejstarší kamberský občan,
pan František Hudec.
Poslední rozloučení se konalo v pátek 3. prosince 2010 v kostele sv. Martina v Kamberku.

Přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobních úspěchů
v roce 2011
Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem; tel: 317 852 728; www.kamberk.cz;
e-mail: oukamberk@quick.cz; Redakce: Linda Nárovcová, David Šedivý, Alena Jenšíková
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