ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 53
říjen 2022
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S KAPELOU ATLAS
V sobotu 16. července uspořádalo SDH Kamberk spolu s Obcí Kamberk sousedské posezení s
mysliveckou kapelou Atlas.

DĚTSKÝ DEN O POUTI
TJ Sokol Kamberk uspořádalo v sobotu 23.7. na fotbalovém hřišti oblíbený dětský den se soutěžemi a
tombolou.
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SDH KAMBERK NA VÝROČÍ
VE VRCHOLTOVICÍCH
V sobotu 3. září se SDH Kamberk účastnilo
soutěže a oslav výročí ve Vrcholtovicích.

ZÁJEZD
V sobotu 10.9. se konal letos poslední zájezd do Světlé nad Sázavou na zámek a do podzemí a do Lipnice
nad Sázavou.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
od posledního vydání našeho občasníku uplynulo čtvrt roku, včetně prázdnin. Věřím, že jste si dny plné
slunce náležitě dle svých časových možností užili a také dny zářijové, kdy lesy byly plné hub.
A nyní k tomu, co nás nejvíce zajímá a co do určité míry ovlivní na další čtyři roky životy nás všech.
Máme po volbách. Nás nejvíce zajímají výsledky komunálních voleb. Byla očekávána vyšší účast voličů.
Zájem občanů o práci v zastupitelstvu obce není. Prakticky v následujících 4 letech bude zastupitelstvo
pracovat ve stejném složení jako v období minulém, nastane jen obměna vedoucích činitelů obce. Přejme
jim pevné nervy, klid a mír při jejich náročné práci. Věřte, není jim co závidět.
Nyní k tomu, co se u nás událo v průběhu léta. Práce na úpravě vzhledu obce jsou závislé na lidském
faktoru. Lidé stárnou a mladí mají své zájmy. Uvidíme, jaké možnosti využití místních pracovníků budeme
mít v příštích letech. Občané se v minimálním počtu zúčastňují i tradiční letní brigády. Proto velké díky
těm pěti lidem co přišli a udělali velký kus práce bez nároků na odměnu. Věřte, že udržení vzhledu obce v
takovém stavu, na jaký jsme byli léta zvyklí, je lidsky i finančně náročný.
Kůrovec nás trápí čím dále tím více. Abychom zajistili svoz, uložení a odvoz vytěženého dřeva z obecních
i soukromých lesů museli jsme upravit úložiště v Horách a příjezdové cesty z Hrnčíř. Finanční náklady na
tyto nezbytné práce nás vyšly na 212 000 Kč bez DPH. Práce prováděla fa Tomáš Hons ze Lhýšova.
Místní komunikace na Štamberk, postavená jako jedna z prvních toho druhu z prostředků MZ v roce 2006
potřebovala nutně opravu. Práce nás vyšly na 176 tis.Kč bez DPH. Také oprava komunikací v obci nás
stála 131 tis.Kč bez DPH. Obě zakázky prováděla firma BES Benešov.
I když se to na první pohled nezdá, kultura u nás v obci žije. Ženy, které mají zájem mohou vždy ve
čtvrtek v 18 hodin přijít do místní hospůdky a při sklence probrat různé místní záležitosti. 16.července jste
měli možnost při sklence dobrého moku v sále místního pohostinství se pobavit při sousedském posezení s
mysliveckou kapelou Atlas. Přišlo asi 120 lidí a to nejen z Kamberka, ale zaznamenali jsme i návštěvníky
z Louňovic, Vilic dokonce i z Jistebnice. Fotbalový klub TJ Sokol Kamberk uspořádal 23.července dětský
den na hřišti za bytovkami. Akce měla vysokou účast dětí i dospělých. Vše bylo již tradičně dobře
připraveno a asi 45 dětí s doprovodem si užilo soutěží. Večer potom
byla taneční zábava se skupinou Šakalí dech. Škoda jen, že zábavu
přerušil déšť. Ale většina přítomných v zábavě pokračovala dál a
patřičně si večera užila. 2.září , opět v sále byl pro vás připraven
Staropražský večer v provedení souboru z Hluboké. Smutná bilance:
12 vstupenek bylo prodáno s možností vyslechnout si podmanivý
program s 10 účinkujícími. Podzimní pravidelný zájezd za krásami
vlasti se uskutečnil v sobotu 10.září. Navštívili jsme hrad Lipnice nad
Sázavou, zámek ve Světlé nad Sázavou a tamtéž velmi zajímavé
podzemí. Škoda jen, že této možnosti podívat se po památkách
nevyužívá více místních občanů.
13.srpna hasiči v Odlochovicích slavili 110 let od založení spolku. Oslav se také zúčastnili hasiči z
Kamberka. Mladí hasiči s úspěchem předvedli ukázkové soutěže. Stejně tak 3.září ve Vrcholtovicích, kde
se slavilo 120.výročí založení SDH. I zde naši hasiči včetně dětí slavili úspěch a obsadili v ukázkových
soutěžích první místa.
Výlov rybníka Podhorník plánují naši hasiči na 12.listopadu. Samozřejmostí bude občerstvení a živá
hudba. Přejme jim i nám zúčastněným pěkné počasí.
V závěru příspěvku bych ráda poděkovala všem, kteří se zúčastnili voleb. Zároveň si dovoluji poděkovat
vám, kteří jste se mnou
spolupracovali, během 6 volebních období , to je 24 let mi různě pomáhali a mne podporovali. Myslím, že
se nám společně podařilo pro nás všechny, ať pro nás co tu bydlíme, či pro ty, kteří nás jen občas navštíví,
udělat kus práce. Alespoň já jsem se o to vždy snažila.
Alena Jenšíková
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2) ZO projednalo a jednohlasně schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2022 č. 4 dle předloženého
návrhu.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 25. 8. 2022.
Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová, D. Šedivý,
Ing. L. Zeman

3) Práce v obecních lesích pokračují dle lesního
hospodářského plánu, porosty jsou napadány
kůrovcem v nezmenšené míře. Dokončuje se
oprava cesty Hrnčíře - skládka dřeva.

Omluven: Bc. J. Kosák

4) Obec obdržela podněty a nyní probíhá
zpracování zadání územního plánu, které obec
podá na Městský úřad Vlašim k posouzení.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. P. Kovářík, L.
Nárovcová
Zapisovatelka: V. Sirotková

5) ZO jednohlasně souhlasí s přípojkou pro ČEZ
(kNN pro parc.č. 107/1, IP 12-6021023)

Program:1) Kontrola usnesení z 22. 6. 2022
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2022 č. 4

6) ZO jednohlasně souhlasí s prodloužením
nájmu bytu č. 2 v budově Kamberk č.p. 2
dosavadnímu nájemci panu J. H. za stejných
podmínek.

3) Hospodaření v obecních lesích
4) Zpracování podnětů k zadání Územního
plánu obce

7) ZO jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr
směny pozemků v k.ú. Kamberk, parc.č. 3/8 o
výměře 302 m2, odděleného z pozemku parc.č.
3/1 dle GP 415-195/2022 za pozemek parc.č.
4797/2 o výměře 153 m2 oddělovaného z
pozemku parc.č. 4797 dle GP 405-299/2021.
Směna bude bez doplatku.

5) Vyjádření je stavbě Kamberk kNN pro
parc.č. 107/1, IP-12-6021023 (přípojka pro
ČEZ)
6) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v
budově č.p. 2 dosavadnímu nájemci J. H.

8) Obec byla informována o přípravě opravy
spodního jezu, práce by měly být hotovy do
konce roku 2023. Hráz bude betonová +
kamenná, vybudovaná za provozu, v řece stále
poteče voda.

7) Směna části pozemku parc.č. 3/1 za část
pozemku parc.č. 4797 dle GP 415-195/2022 a
GP 405-299/2021
8) Rekonstrukce spodního jezu

9) Obec vyspravila výtluky na místních
komunikacích a opravila komunikaci na
Štamberk, která byla v havarijním stavu. V
zimním období je nutné vyřezat okolí cest od
náletů.

9) Oprava obecních komunikací
10) Přijetí daru 30.000,- Kč od Crown resort
Spa Management s.r.o.
11) Ostatní obecní záležitosti

10) ZO jednohlasně rozhodlo přijmout dar
30.000,- Kč od Crown resort Spa Management
s.r.o. jako příspěvek na opravu místní
komunikace směrem na Štamberk.

12) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby
IV-12-6031097, Hrajovice - kNN, sp 200
parc.č. 3734/1 v k.ú. Kamberk.

11) - ZO jednohlasně rozhodlo provést
rekultivaci horního rybníčku v Předbořicích po
předložení plánu opravy a rozpočtu akce.

ZO jednohlasně rozhodlo rozšířit program
zasedání o bod č. 12
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- ZO jednohlasně souhlasí s předloženým
projektem ke stavbě komunikace "II/125
Louňovice - Kamberk"

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

12) ZO jednohlasně schválilo Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby IV-12-6031097,
Hrajovice - kNN, sp 200 parc.č. 3734/1 v k.ú.
Kamberk.

Starostka obce:

Ing. Alena Jenšíková

Ověřovatelé zápisu:
Nárovcová

Mgr. Peter Kovářík, Linda

Zapisovatelka:

Vladislava Sirotková

3) ZO bylo seznámeno se závěry dílčího
přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 a
vzalo je na vědomí.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 20. 9. 2022.

4) ZO vzalo na vědomí stížnost manželů
Novákových na průjezd automobilů po jejich
pozemku pod místní komunikací 04C a odročilo
projednání na příští zasedání.

Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová, D. Šedivý, Ing.
L. Zeman

5) ZO po průzkumu trhu jednohlasně rozhodlo
zadat opravu lesních cest firmě Tomáš Hons,
Lhýšov 16, za dohodnutou cenu 102.300,- Kč
bez DPH.

Omluven: Bc. J. Kosák
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, Ing. L. Zeman
Zapisovatelka: V. Sirotková

6) ZO jednohlasně odsouhlasilo směnu pozemků
v k.ú. Kamberk s panem J.Š. bez doplatku.
Pozemek p.č. 3/8 o výměře 302 m2,
oddělovaného z pozemku p.č. 3/1 dle GP
415-195/2022 za pozemek p.č. 4797/2 o výměře
153 m2 oddělovaného z pozemku p.č. 4797 dle
GP 405-299/2021.

Program:1) Kontrola usnesení z 25. 8. 2022
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2022 č.5
3) Dílčí přezkoumání hospodaření obce z 2022
4) Využívání místní komunikace 04C

7) ZO vzalo na vědomí problém s průjezdem
velkých nákladních aut se dřevem v Předbořicích
mezi domy č.p. 1 a 15. ZO navrhne řešení po
místním šetření.

5) Lesní cesta Hrnčíře - skládka vytěženého
kůrovcového dřeva
6) Směna pozemků v k.ú. Kamberk, bez
doplatku: pozemek parc.č. ⅜ o výměře 302
m2, oddělovaného z pozemku parc.č. 3/1 dle
GP 415-195/2022 za pozemek parc.č. 4797/2 o
výměře 153 m2 oddělovaného z pozemku
parc.č. 4797 dle GP 405-299/2021.

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

7) Ostatní obecní záležitosti.
2) ZO projednalo a jednomyslně schválilo
úpravu rozpočtu obce na rok 2022 č. 5 dle
předloženého návrhu.
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Starostka obce:

Ing Alena jenšíková

Ověřovatelé zápisu:
Zeman
Zapisovatelka:

David Šedivý, Ing. Libor
Vladislava Sirotková

VÝSLEDKY VOLEB
Výsledek voleb do Zastupitelstva obce
Kamberk

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR

Počet voličů: 128

Počet voličů 128

Počet odevzdaných úředních obálek: 85

Počet odevzdaných úředních obálek 63

Počet hlasů: 400

Počet platných hlasů 62

Účast v %: 66,41

Účast v %

------------------------------------

48,44

------------------------------------

David Šedivý 62 hlasů

Mgr. Luděk Jeništa 34 hlasů

Ing. Alena Jenšíková 60

Ing. Jaromír Strnad 11

Eliška Heřmánková 58

Ing. Kateřina Daczická 7

Linda Nárovcová 56

Ing. Antonín Dušek 4

Ing. Libor Zeman 52

Ing. Jiří Reichel 3

Bc. Jakub Kosák 50

Mgr. Jiří Strachota

Mgr. Peter Kovářík 40
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MUDr. B. Procházka 1

Oldřich Kubálek 22

PLÁNOVANÉ AKCE
22.10. 9:40-9:55 PŘEDBOŘICE - svoz nebezpečného odpadu
22.10. 10:35-10:45 KAMBERK - svoz nebezpečného odpadu
29.10. 16:00 lampionový průvod. Sraz u kostela.
12.11. výlov rybníka Podhorník s občerstvením a hudbou
3.12. 17:00 rozsvěcení stromečku a zahájení adventu v Kamberku na Městečku
8.12. 14:00 - 18:00 Mikulášská besídka s klienty ÚSP Klíček a dalšími. Tímto bychom rádi
oslovili potencionální sponzory, kteří by akci rádi podpořili. Děkujeme
10.12. Poslední leč s kapelou Fontána Live, pořádá MS Blanice. Bohatá tombola.
24.12. setkání u stromečku se zpěvem, svařeným vínem a cukrovím
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PÁLENÍ V LESÍCH I MIMO LES
SDH Kamberk by rádo upozornilo občany na nutnost hlásit pálení klestí, dřeva a dalších hořlavých
biologických odpadů. Toto se provádí pouze on-line na www stránkách https://paleni.izscr.cz/paleni. Na
této stránce vyplníte vše potřebné a následně v mapě označíte přesné místo pálení. Nahlášením pálení
nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a Informačním střediskem hasičského
záchranného sboru příslušného kraje. Zároveň je třeba brát ohled na povětrnostní podmínky.

UPLYNULÉ AKCE SDH KAMBERK
1) 19.7. 2022 proběhlo námětové cvičení výjezdové jednotky. Výjezd byl nahlášen ve 20:29h do
Smršťova pád horkovzdušného balonu do lesa. Cvičení skončilo ve 23hodin.
2) 16.7.2022 jsme pořádali na sále s obcí Kamberk dechovou muziku ATLAS
3) 13.8.2022 jsme byli s nejstaršimi hasiči a dětmi na výročí založení sboru, oslav 110 let v
Odlochovicích. 13.82022 proběhlo výročí SDH Běleč 100 let od založení sboru a žehnání Nového
hasičského automobilu. Na podporu výročí v Bělči přijeli tří členové SDH Kamberk
4) 3.9.2022 proběhlo výročí 120 let SDH Vrcholtovice. Na toto výročí nás zastupovali naše děti s
útokem,který se jim jako vždy povedl.
Tímto bych rád poděkoval trenérům K-M a dětem za pěknou provedenou práci. Jen tak dál.
Plánovaná akce Hasičů je výlov Podhorníka 12.listopadu s občerstvením a živou hudbou.
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VZPOMÍNKA NA FARÁŘE ŘÍHU
Páter František Říha se narodil 22.8.1933 v Křeči okres
Pelhřimov.
Vysvěcen za kněze v roce byl 1973. Do první služby byl
zařazen v roce 1975 jako kaplan do Sokolova, později
působil ve Velké Hleďsebi pod kterou spadají Lázně
Kynžvart, Drmoul, Trstěnice, Tři Sekery, odtud byl přeřazen
do Kladna - Kročehlavy. Kde působil do roku 1989. V témže
roce byl 15.8.1989 jmenován farářem do Louňovic pod
Blaníkem, zde měl na starosti kostely Načeradec, Kamberk,
Vrcholtovice, Libouň, Šlapánov, Předbořice a kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem, kde
působil na faře.
Pan farář F. Říha byl velice činorodý a obětavý strážce
jmenovaných svatyň, Všechny jmenované objekty nechal
opravit do vzorného stavu. Za své činnosti zařídil a nechal
vysvětit 9 zvonů. Pečoval o Boží muka, kapličky, křížky a
církevní památky nejen v kraji Blanických rytířů.
Každoročně pořádal na svátek sv. Václava slavnostní mši
svatou na Velkém Blaníku až do svého pokročilého věku. Rád se vracel každým rokem na
pouťovou mši svatou ke sv, Anně na Vysočinu. Zemřel 3. 9. 2022 po dovršení 89 let. Byl
pohřben 9.9.2022 v rodné Křeči na Vysočině za velké účasti kněží a věřících.
Čest a hluboká poklona vzpomínají v úctě farníci z Louňovic pod Blaníkem a širokého okolí.
Zdeněk Otradovec

Společenská rubrika
23.9. oslavil 83 let pan Jaroslav Slabý
25.9. oslavila 90 let paní Jaroslava Mejzlíková
7.10. oslaví 65 let paní Hana Jechoutková
17.10. oslaví 60 let paní Jitka Kubů
20.10. oslaví 50 let pan Miroslav Kakos
9.11. oslaví 60 let paní Dana Táborská
22.12. oslaví 70 let paní Marie Hudcová
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728;www.kamberk.cz , oukamberk@gmail.com
kontakty: Linda Nárovcová, tel 777 938 568, linda.nary@volny.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 53, vydáno 5. říjnab 2022
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenčuní číslo MK ČRE 22095
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