ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 8
Rádi bychom popřáli občanům vše nejlepší do roku 2012, hodně zdraví, pohody a především optimismu.
V letošním roce nás sice nečekají žádné velké oslavy, ale po několika letech bychom opět rádi zkusili štěstí
v soutěži Vesnice roku. Věříme, že vzhledem k bohatému kulturnímu životu a spolkové činnosti máme
naději na úspěch.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU
Již podruhé jsme se sešli na Štědrý den odpoledne u jedle, která roste u cesty ke kostelu. Tentokrát bez
sněhu, zato v dešti a chladu. Přesto ani nepřízeň počasí neodradila bezmála 60 našich spoluobčanů, a ti
přišli „pobejt“, pozdravit sousedy a zazpívat si vánoční koledy za houslového doprovodu paní starostky.
Někteří přizdobili jedličku, mnozí popili rozlévané svařené víno a ochutnali nabídnuté cukroví. Atmosféra
byla příjemná a nezbývá než doufat, že se v tomto roce pod stromkem opět shledáme v hojném počtu.

STALO SE…
POSLEDNÍ LEČ
V sobotu 3. prosince pořádalo MS Blanice tradiční Poslední leč. Vstupné zdarma a bohatá tombola
přilákalo množství návštěvníků. K tanci i poslechu hrála kapela Fontána live.
ADVENTNÍ KONCERT
V neděli 4. prosince obec se na zámku Jemniště konal adventní koncert na podporu čerčanského Hospice
Dobrého pastýře. Vystupovalo uskupení Maranatha Gospel Choir. Obec akci podpořila zakoupením 11
vstupenek v ceně 260,- Kč. Tímto nejen podpořila dobrou věc, ale zajistila i pro několik občanů příjemný
večer.
CIRKUSOVÉ VARIETÉ JUNG
V pátek 16. prosince se na městečku usadilo varieté Jung. Představení bylo pro mnohé zklamáním,
nicméně je pěkné, že i do naší obce cirkusová show zavítá.

VÝLOV PŘEDBOŘSKÉHO RYBNÍKA
Ve čtvrtek 22. prosince uspořádalo SDH Kamberk předvánoční výlov návesního rybníka v Předbořicích.

HASIČSKÝ PLES
V sobotu 21. ledna pořádal SDH Kamberk Hasičský ples. Hrála kapela Syntéza Pacov, návštěvníci využili
bohatou tombolu a ke zpestření programu navíc vystoupila břišní tanečnice Asmarana. Hasičům patří dík
za perfektní organizaci plesu a přípravu sálu.
PORAŽENÍ NEMOCNÉHO JAVORU NA NÁMĚSTÍ
Koncem listopadu byl z městečka odstraněn nemocný javor a zároveň byly ořezány větve ohrožující
bezpečnost. Strom bude nahrazen 2 mladými stromky ve stejné lokalitě. Ošetření provedlo ČSOP Vlašim.
MUZEUM VENKOVA
V roce 2011 navštívilo Muzeum venkova zhruba 500 návštěvníků, většinou školou povinných. V letošním
roce Obec zažádala o dotaci na publikaci o Muzeu.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk konaného dne 19. 12. 2011.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek,
M. Kakos, I. Melicharová, L. Nárovcová,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: I. Melicharová, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 24. 10. 2011
2) Převedení nákladů na mzdy za prosinec 2011
do
rozpočtu
obce
na
rok
2012
3) Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2012
4) Návrh rozpočtu obce Kamberk na rok 2012
5)
Sestavení
inventurní
komise
6) Smlouva o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře mezi obcí Kamberk a p. Zdeňkem
Šmídem
7) Další práce na zvelebení obce v roce 2011 a
návrh
akcí
na
rok
2012
8)
Hospodaření
v
obecních
lesích
9) Ostatní obecní záležitosti
1) ZO provedlo kontrolu usnesení z 24.10.2011
2) ZO jednohlasně schválilo převod nákladů na
mzdy za prosinec 2011 do nákladů rozpočtu obce
na rok 2012.
3) ZO jednohlasně schválilo návrh rozpočtu DSO
Blaník na rok 2012 s tím, že příspěvek obce v
roce 2012 bude 34.445,- Kč.
návrh
položkového
4)
ZO
zveřejnilo
schodkového rozpočtu obce na rok 2012. K
návrhu nebyly vzneseny připomínky. Rozpočet je
schodkový a schodek bude financován z
přebytku minulých let. ZO předložený návrh
jednohlasně odsouhlasilo a zároveň pověřilo
starostku obce, že v rámci paragrafu může
provádět přesuny finančních částek mezi
příslušnými položkami.
5) Starostka obce jmenovala inventurní komisi ze
všech členů ZO, předsedou inventurní komise
bude p. D. Šedivý. Členové inventurní komise
provedou do konce roku fyzickou kontrolu
majetku obce, dokladová inventura bude
provedena po závěrečném zúčtování roku 2011 a
budou vyhotoveny inventurní zápisy.
6) ZO jednohlasně souhlasí se zněním a obsahem
“Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře” mezi obcí Kamberk a p. Zdeňkem
Šmídem.
7) Obec v letošním roce ještě zakoupila nové
vývěsní skříně, akumulační kamna do nové
knihovny, kde rozšířila dětský koutek. Opravila
okna v obecním bytě v č.p. 71 a zajistila poražení
nemocného stromu na návsi, za který vysází dva
mladé stromy. Plánované ošetření zeleně okolo
hřbitova proběhne až v únoru, aby práce
nenarušily sváteční atmosféru o vánocích. V roce

2012 bude provedena oprava rybníku v
Předbořicích a dlažba ke kostelu a na hřbitově.
8) Obec obdržela dotaci na LHP ve výši 41.106,Kč. Ještě čeká na vyřízení dotace na pěstební
činnost a likvidaci větví drcením.
9) - ZO vzalo na vědomí žádost Sokola Kamberk
o dotaci na plánované rekonstrukce sokolovny a
hřišť. Obec poskytne příspěvek dle finančních
možností na základě předložených faktur o
provedených
pracích.
- ZO jednohlasně schválilo příspěvek na
BENEBUS ve výši 170,- Kč na obyvatele a 1,Kč na obyvatele pokud se týká provozních
nákladů.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost na
dotaci
na
Ministerstvo
kultury
na
opravu kapličky v Předbořicích, neboť se jedná o
havarijní stav této památky. Oprava kapličky má
rozpočet
541.800,-Kč.
- Obec podepsala smlouvy na svoz TKO a NO s
TS Vlašim. Podmínky zůstávají stejné jako
minulý rok.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 19. 12. 2011.
- ZO jednohlasně rozhodlo převést náklady na
mzdy za prosinec 2011 do nákladů rozpočtu obce
na rok 2012.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo rozpočet DSO
Blaník na rok 2012.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo schodkový
rozpočet obce na rok 2012 s tím, že schodek
bude financován z přebytků minulých let.
- ZO jednohlasně pověřilo starostku obce, že
může v rámci paragrafu přesunovat finance mezi
příslušnými položkami.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo znění a obsah
smlouvy o výkonu funkce lesního hospodáře
mezi obcí Kamberk a p. Zdeňkem Šmídem.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost o
dotaci na opravu kapličky v Předbořicích z
Ministerstva kultury.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo výši příspěvku do
Benebusu ve výši 171,- Kč na obyvatele.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo smlouvy na svoz
TKO a NO.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 27. 12. 2011
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek,
M. Kakos, I. Melicharová, L. Nárovcová,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 19. 12. 2011
2) Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2011
3) Inventura obecního majetku
4) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z
19.12.2011
2) ZO řádně zveřejnilo návrh úpravy rozpočtu
obce na rok 2011 dle skutečných příjmů a
výdajů. K návrhu nebyly vzneseny připomínky a
ZO jej jednohlasně schválilo.
3) Inventurní komise provedla fyzickou
inventuru majetku obce, konstatovala, že
inventura je bez závad, předložila návrh odpisů a
ZO její závěry jednohlasně schválilo.
4) - ZO jednohlasně schválilo přidělit "obecní"
popelnici k bytu paní Ivaně Hrdličkové,
Kamberk 2 a zvýšit nájemné bytu o zálohu na
odvoz TKO a to o 100,- Kč měsíčně.

- ZO poměrem hlasů 6 pro, jeden se zdržel
hlasování rozhodlo zvýšit plat knihovnice na
800,- Kč/měsíc.
Na závěr zasedání vyjádřila starostka obce Ing
Alena Jenšíková poděkování zastupitelům za
celoroční účinnou spolupráci při řešení obecních
záležitostí.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 27. 12. 2011.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2011 dle zveřejněného návrhu.
- ZO jednohlasně schválilo závěry inventurní
komise o fyzické kontrole obecního majetku.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo zvýšení nájmu
bytu pí Ivany Hrdličkové, Kamberk 2 o 100,- Kč
jako zálohu na TKO.
- ZO poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel hlasování
rozhodlo zvýšit plat knihovnice na 800,Kč/měsíc.
Další veřejná schůze OZ bude 28.2.2012 od
17:00 hod.

Vyúčtování uložení TKO za rok 2011
měsíc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
celkem

částka popelnice
3.824,- 77
3.727,- 77
3.902,- 77
3.649,- 82
3.021,- 92
4.226,- 99
3.177,- 109
3.441,- 109
3.744,- 102
3.607,- 88
3.850,- 77
5.555,- 77

úhrada
50,48,51,44,33,43,29,32,37,41,50,74,532,-

Upozorňujeme občany, že je na OÚ možné
platit poplatky za psy, TKO a nájem obecních
pozemků, které jsou splatné do konce března
2012. Děkujeme

Svozové dny TKO v roce 2012
13. 1.
10. 2.
9. 3.
6. 4.
4. 5.
14. 6.
12. 7.
9. 8.
6. 9.
5. 10.
2. 11.
14. 12.

27. 1.
24. 2.
23. 3.
20. 4.
17. 5.
28. 6.
26. 7.
23. 8.
21. 9.
19. 10.
16. 11.
28. 12.

13. 1 - 4. 5.
17. 5. - 6. 9.
21. 9. - 28. 12.

31. 5.

30. 11.

sudé pátky
sudé čtvrtky
sudé pátky

KNIHOVNA
Zimní otvírací doba (od prosince):
Středa 10:15 – 11:00; Čtvrtek 16:30 – 18:00 (místnost s hernou je vytápěna); Dle domluvy i mimo
otevírací dobu. Můžete mě kontaktovat i na e-mailu: Linda.Nary@volny.cz, případně na facebooku
Knižní novinky – opět se rozrostl knižní fond díky darům i díky nákupu knih oceněných v roce 2011.
podrobný seznam novinek najdete na nástěnce v 1. patře chodby obecního úřadu. Z oceněných knih jsme
zakoupili: Kniha desetiletí Magnesia Litera – Jan Balabán – Možná, že odcházíme; Kniha desetiletí
Magnesia Litera pro děti a mládež – Pavel Šrut – Lichožrouti; Vítěz Literární ceny Knižního klubu Taj-ťun Hejzlarová, Josef Hejzlar – Na řece.
Díky podpoře Obecního úřadu budou i letos pořízeny nejprodávanější knihy roku 2011 a rozšířena
nabídka knih pro děti a mláděž.
Noc s Andersenem – v pátek 30. března se po celé republice koná Noc s Andersenem. Naše malá
knihovna se do této akce zapojila. Program ještě není hotový, nicméně, pokud počasí dovolí, bude
ohníček, noční prohlídka školních tříd Muzea venkova a na závěr čtení pohádek před usnutím a nocleh
v knihovně – herně. Více informací v dalším Zpravodaji.

TJ SOKOL INFORMUJE
Tělocvičná jednota Sokol Kamberk přeje všem občanům hodně zdraví a vše nejlepší v novém roce.
11. prosince se zúčastnilo družstvo „Kamberské pípy“ (tj. asi polovina našeho fotbalového družstva, která
hraje v týdnu v Praze pravidelnou soutěž – Haunspalskou ligu) turnaj 30 mužstev v Praze. Postoupili jsme
ze skupiny do osmifinále, kde jsme prohráli 1:0. Zároveň Vám toto družstvo představujeme na fotografii.
18. prosince jsme sehráli fotbalový turnaj v hale v Mladé Vožici. Výsledek dvě vítězství, jedna remíza a
jedna porážka, však na umístění mezi prvními nestačil.

Adamovský Karel, Nytra Martin, Javorský Lukáš, Cyril, Jechoutek Milan, Kubů Standa,
na zemi Sláma Karel, Herold Daniel

Družstvo stolních tenistů ve složení: Sláma Karel st., Hirsch Ondřej, Všetečka Jarda, Marek Pavel sehrálo
přátelské utkání v Šebkově, kde těsně prohrálo.
25. prosince – Velký vánoční turnaj v hale v Mladé Vožici. Bohužel se nám letos nepodařilo ani jednou
vyhrát. Přítomno na tomto turnaji však bylo 15 našich hráčů a 5 činovníků naší jednoty.
25. prosince byl sehrán odvetný zápas ve stolním tenise v naší tělocvičně v Kamberku. I na podruhé se
nám nepodařilo zvítězit, znovu jsme těsně prohráli.
30. prosince jsme odehráli silvestrovský ping-pongový turnaj v Kamberku. Vítězem se stal p. Sadílek ze
Šebkova. Na dalších místech se umístili: Jarda Všetečka, Dvořák Milan, Kosák Jiří.

CO NÁS ČEKÁ
MAŠKARNÍ PLES – pořádají „Rodáci“ v sobotu 25. února. Opět se soutěží o nejlepší masku.
TOPENÍ MORANY – na smrtnou neděli se vynášela a topila Morana. V loňském roce jsme se u této
akce sešli poprvé a doufáme, že i letos se nám podaří Moranu vyhnat z obce a přivítat jaro. Tentokrát se
tedy sejdeme v neděli 25.března ve 14:00 na dětském hřišti u kostela. Moranu odneseme k řece, zapálíme
a pošleme po proudu. Následovat bude procházka ke studánce v lese „Na sekyře“, které dlužíme vyčištění
a údržbu.
POMOZTE ZMĚNIT (K LEPŠÍMU ☺) MÍSTO KDE ŽIJEME – V tomto zpravodaji nalézáme
Tiskovou zprávu Posázaví o.p.s a zároveň lístky pro náš návrh k rozvoji obce. Lísky se svým podnětem
můžeme vložit do poštovní schránky Obecního úřadu Kamberk do 20.února.
KÁCENÍ STROMŮ NA HŘBITOVĚ – obecní zastupitelé se zatím neshodli na tom, zda vykácet
vzrostlé stromy na a v okolí hřbitova. Část říká ANO, protože stromy ohrožují svým případným pádem
majetek lidí a na podzim z nich padá listí a jehličí. Část říká NE, protože stromy poskytují stín, chrání
hřbitov před větrem a vytváří celkovou atmosféru hřbitova. Řekněte prosím „svým“ zastupitelům svůj
názor.
NOC S ANDERSENEM – netradiční akce knihoven a škol spojená s noclehem v knihovně a podporující
zálibu v knihách u dětí. Letos se zapojila i kamberská knihovna. Akce se celorepublikově, tedy i u nás,
koná v pátek 30. března.
PŘEDVELIKONOČNÍ BLEŠÍ TRH – v sobotu 31. března od 9:30 se bude konat první letošní bleší trh,
tentokrát ve znamení jara a velikonoc. Jako obvykle na městečku.
ORGANIZOVANÉ VÝLETY – Obec má snahu organizovat pro občany jednodenní výlety na zajímavá
místa naší vlasti. Původně byl první výlet plánován na podzim, ale kvůli nízkému počtu účastníku byl
zrušen. Výlety by se pořádaly v jarních měsících (duben - červen), kdy již je hezké počasí a jsou otevřeny
památky. Nástupní místa budou Hrajovice, Kamberk a Předbořice.
Výlet číslo 1. – Ratibořice, Staré Bělidlo; Náchod; Nové Město nad Metují
Výlet číslo 2. – Český Krumlov, Holašovice (obojí Unesco); klášter Zlatá koruna
Samozřejmě je možné uspořádat i výlet na jiné místo, pokud se sejde dostatek zájemců. Více informací na
Obecním úřadě.
PEDIG – zájemci o výrobky z pedigu se pravidelně budou scházet na OÚ jednou za 14 dnů, počínaje
úterkem 7. února v 17:00 hod.

Společenská rubrika
Významné jubilea v nejbližší době oslaví:
31.1. pan Ladislav Melichar, Ing.
3.3. paní Emilie Sosnovcová
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Kalendárium
25.2.2012
28.2.2012 17:00
25.3.2012
30.3.2012
31.3.2012

Maškarní ples
Veřejná schůze obecního zastupitelstva
Vynášení zimy – topení Morany, sraz ve 14:00 na dětském hřišti v Kamberku
Noc s Andersenem – v knihovně – program bude upřesněn
Bleší trh – od 9:30 na Městečku
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