ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 47
květen 2021
UKLIĎME ČESKO
Během Velikonoc jsme se zapojili do
celorepublikové akce Ukliďme Česko. Celkem si
občané rozebrali 15 tras v katastru Kamberka.
Odhadem se zúčastnilo 26 osob včetně velkého
počtu dětí a sebráno bylo na 25 pytlů odpadu.
Všem bychom tímto rádi poděkovali za jejich
účast.

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
již delší dobu jsme spolu touto formou nekomunikovali. Nebylo víceméně o čem. Myšlenky většiny z vás
zaujímala obava z nákazy, stranili jsme se sobě navzájem. Spolu s postupem očkování by se měl pomalu
náš společenský život vrátit do starých, osvědčených kolejí. I když prozatím můžeme v toto pouze doufat.
Po měsících izolace můžeme také konstatovat, že snad díky tomu, že jsme opatření dodržovali, se covid
naší obci poměrně úspěšně vyhnul. Prozatím, abychom předčasně nejásali. V souvislosti s očkováním,
musím poděkovat paní Lindě Nárovcové, která obětavě zajišťuje zájemcům termíny očkování a potřebné k
vakcinaci odváží.
My na obecním úřadu jsme pracovali v zajetých kolejích. Zajišťovali jsme pro občany služby jako v létech
minulých a věříme, že se nám to podaří i nadále. Zima nám letos nic neopustila. Náklady na zimní údržbu
obecních komunikací se vyšplhaly na 60 tisíc korun a jen díky vedení podniku Podblanicko Louňovice
nedosáhly částky mnohem vyšší. Je mojí povinností poděkovat za spolupráci vedení podniku i jednotlivým
pracovníkům, kteří se o sjízdnost cest zasloužili. V té souvislosti i panu Vladimíru Šafratovi, který v době,
kdy jsme všichni ještě spali, on už zodpovědně uklízel sníh z chodníků.
Pokud se investic týká, samostatnou kapitolou je oprava obecní stodoly. Zde se nám nedaří již několik
měsíců sjednotit se s dodavatelem prací na výši nákladů na dílo. V současné době řeší spor právní
zástupci obou stran.
Jak jste si jistě všimli, v současnosti probíhá stavba přístupové komunikace k novostavbám pana Jakuba
Kosáka, Libuše Heroldové a Patrika Tuleje. Náklady ve výši 414 tis.Kč s DPH financuje obec. Je
příjemnou skutečností, že mladí mají zájem u nás se zabydlet.
Je mojí milou povinností poděkovat našim zájmovým spolkům za pomoc při zalesňování holin vzniklých
po likvidaci stromů napadených kůrovcem. Zapojili se jak myslivci, tak hasiči i Sokolové, každý podle
svých časových možností. Ve dvou po sobě jdoucích sobotách pracovalo 30 občanů, kteří osázeli cca 1 ha
lesní plochy. Sázel se javor, buk a smrk. Milé bylo, že hasiči se dostavili i se svými mladými následovníky,
aby tito jen okusili, co je to práce v lese.
Ještě stále je možné přihlásit se na obecním úřadu nebo rovnou u pana lesního hospodáře Šmída o
kůrovcové dřevo. Cena 391 Kč s DPH za jeden m3. Dovoz bude na místo určení.
Protože máme zájem o zdravý rozvoj našich mladých, rozhodli jsme pořídit betonový pingpongový stůl,
který bude umístěn, pravděpodobně v červnu, na sportovní hřiště pod hospodou.
Jen co se situace kolem covidu trochu rozvolní, pokusíme se uskutečnit některé pravidelné akce. V červnu
zájezd po vlastech českých, tentokrát na Pelhřimovsko, konkrétně mimo jiné na poutní místo Křemešník.
Jakmile se otevře naše útulná hospůdka, obnovíme pravidelná setkání žen. Počítáme, jakmile to situace
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dovolí, na konci května až začátkem června, spojit oslavy Dne mate a Dne dětí a připravit společnou
oslavu pro všechny.
Konat se určitě bude tak, jako léta minulá, v červenci brigáda na úklid obce před poutí. Dále zájemcům
zajistíme čistění domovních komínů, pravděpodobně také v červenci.
A na závěr něco ode mne o odpadovém hospodářství. Občas jdu zkontrolovat stav na „skládce“ naproti
zemědělskému areálu. To, co se tam nyní nachází, je v rozporu s kulturní vyspělostí občanů naší republiky
v současné době. A proto myslím, že právě nastal ten správný čas uzavřít možnost odkládat zde bioodpad,
stavební suť a hlínu. Tato skutečnost bude součástí nové obecní vyhlášky o odpadech. Prostor bude
vyklizen, upraven, oplocen. Případně osázen zelení, doplněn lavičkami, aby sloužil našim kulturně a
společensky vyspělým občanům. Toto mé sdělení bude projednáno na nejbližší schůzi obecního
zastupitelstva. Zároveň navrhnu, abych byla pověřena organizačně zajistit práce s tím spojené.
Vaše starostka Alena Jenšíková
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Schválený rozpočet obce na rok 2021 – příjmy
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2021 2020 SR
daň z př. f.o. ze záv. č.
540,- 530,daň z př.f.o. z sam.v.č.
5,- 12,daň z př.f.o. z kap. výn.
62,- 52,daň z př. práv. osob
400,- 450,daň z přidané hodnoty .120,1.110,daň z odnětí půdy
6,33
6,33
poplatek ze psů
6,25
4,5
rekreační poplatek
9,8,odvod z prov. loterií
16,78 14,daň z nemovitosti
400,- 400,dotace státní správy
68,1
65,4
2111
les
400,- 300,2131
nájem zem. Poz. 55,6
55,6
2132
nájem pohostinství 54,- 56,2111
vodné
300,- 300,2132
byty - nájemné
93,34 93,34
2132
pronájem nebyt. Pr. 36,- 36,2131
nájem OP
11,12
9,87
2132
nájem muzea
0,3
0,3
2111
TKO
62,60,2111
šrot
4,3,2141
úroky
1,1,-

2019
540,5,62,400,1.120,6,33
6,25
9,16,78
400,68,1
570,55,6
28,300,93,34
36,11,12
0,3
62,4,85
1,-

3341

3.650,82

5213
5274
5512

1111
1112
1113
1121
1211
1334
1341
1342
1381
1511
4112
1031
1099
2141
2310
3612
3613
3639
3639
3722
3723
6310

celkem

3399
3429
3612
3631
3632
3639

3721
3722
3723
3745
5032
3745

Na účtech ke dni 29. 12. 2020 je 6.004.226,63 Kč
Financování ve výši 2.279,02 tis. Kč
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 29. 12. 2020.
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6171

Schválený rozpočet obce na rok 2021 – výdaje
1031
5011
332,36
5031
5032
5139
5153
5156
5169
2141
5171
2212
5139
5169
5171
2292
5329
2310
5021
5031
5032
5139
5154
5169
5171
5362
2321 5171
3113
5909

les mzdy

2021
340,-

5031

2020 SR 2020
219,24

OSSZ
84,32 54,38 78,39
VZP
30,6
19,74 28,46
materiál
6,3,6,plyn
2,2,pohonné hmoty 18,5,16,21
služby
300,- 300,487,89
opravy
10,10,komunikace - posyp 20,- 20,14,38
- projekt opr. mostu450,200,- opravy
900,Benebus
33,81 26,36 26,36
vodovod mzdy
70,65,68,69
OSSZ
17,36 16,12 16,23
VZP
6,3
5,85
5,96
náhradní díly
50,50,7,48
el. energie
21,20,20,68
rozb. + údr. úpravny 60,- 60,25,61
opravy
50,50,40,79
daň
15,14,72
odpady opravy
10,35,3,62
MŠ, ZŠ záloha
15,11,15,-

5229
6310
6399

5021
5136
5169
5171
5139
5194
5229
5229
5171
5154
5171
5021
5164
5171
5229
5329
6130
5169
5169
5169
5021
5031
VZP
5139
5156
5169
5903
5901
5156
5171
5023
5032
5011
5021

knihovna mzdy
9,6
9,6
9,6
knihy
13,13,6,rozhlas - poplatky 0,54
0,54
0,54
opravy
5,5,4,97
kultura - materiál 20,20,8,dárkové koše
12,15,10,zájezdy
10,10,11,5
Včelaři
2,2,2,byty opravy
20,20,12,41
el. energie osvětlení 50,- 90,- 100,1
opravy
10,10,- 137,17
hřbitov mzdy
5,5,4,61
nájemné
0,3
0,3
0,3
územní rozvoj - střecha stodoly400,-589,85
- MAS
0,1
2,9
0,1
- mikroregion
45,61 45,61 45,61
- nákup pozemků 500,500,NO
5,5,4,32
TKO
50,100,50,separovaný odpad 50,0,6
48,34
zeleň mzdy
220,- 150,- 219,2
OSSZ
20,20,- 23,4
8,8,8,12
materiál
30
30,25,pohonné hmoty 20,20,15,služby
60,60,55,27
krizová opatření
2,rezervní fond
100,- 100,0,pohonné hmoty
1,1,0,55
opravy
10,10,0,ZO mzdy
468,- 468,- 468,VZP, OZP
42,12 42,12 42,12
OÚ mzdy
170,- 160,62 170,08
dohody
40,30,45,57

OSSZ
42,16 39,84 42,19
5032
VZP
15,02 14,46 15,32
5038
povinné pojištění 3,2,2,72
5136
knihy
6,6,5,75
5137
počítač
20,5139
materiál
20,20,55,16
5154
el. energie
50,5161
poštovné
3,3,2,15
5162
telefon
15,15,13,96
5163
pojistné
24,15,24,5167
školení
3,3,0,89
5169
služby
120,- 120,- 127,28
5171
opravy
5,5,0,5173
cestovné
14,14,8,15
5175
pohoštění
20,42,5
5,42
SMO, SMS
6,6,5,4
5909
záloha
400,- 400,0,5163
vedení úctu
15,15,13,7
5362
DPH
240,230,-

celkem

5.929,84

Schváleno Zastupitelstvem obce Kamberk dne 29. 12.
2020.
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7) ZO jednohlasně odsouhlasilo "Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby parc. č. 645 v k.ú.
Kamberk pro ČEZ Distribuce, a.s.
8) ZO jednohlasně schválilo novelu Vyhlášky o
místním poplatku z pobytu.
9) ZO jednohlasně schválilo Obecně závaznou
vyhlášku ke stanovení místního poplatku za
komunální odpad.
10) - ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájem
obecního bytu č. 3 v budově Kamberk č.p. 2
dosavadní nájemkyni pí M. V. za stejných
podmínek o 1 rok, tedy do 30. 4. 2022.
- ZO vzalo na vědomí žádost p. J. M. o
koupi části obecního pozemku parc. č. 3743
v k.ú. Kamberk.
- ZO jednohlasně rozhodlo zapojit se letos
do akce "Ukliďme Česko".
- ZO jednohlasně rozhodlo zakoupit
venkovní pingpongový stůl.
- ZO jednohlasně rozhodlo zakoupit do
obecního bytu č. 4 v budově Kamberk č.p. 2
infrazářič do koupelny a odizolovat stěnu z
přilehlého skladu.
- ZO uvažuje zavést službu zasílání zpráv
přes sms a hledá nejoptimálnější řešení.
- Letošní zimní údržba komunikací stála
obec zatím (do konce ledna) cca 60.000,- Kč.
- ZO projednalo záležitost kolem žlutých
kontejnerů na směsný plast a vyzývá občany,
aby před vhozením těchto odpadů co
nejvíce zmenšili objem, popřípadě zlomili
polystyrenové desky a skládali odpad uvnitř
kontejneru. Tato služba je nejdražší, TS Vlašim
jezdí pro odpad pravidelně a v mezidobí se
odvoz nedá objednat. Pořízení dalších kontejnerů
na směsný plast, nebo jejich častější vyvážení by
každého občana stálo několik set korun ročně.
- ZO chce touto cestou poděkovat pí L.
Nárovcové za pomoc starším obyvatelům obce
s registrací na očkování proti Covidu a jejich
dopravu do očkovacího centra.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 3. 3. 2021.
Přítomni: E. Heřmánková, Mgr. P. Kovářík, L.
Nárovcová, D. Šedivý, Ing. L. Zeman
Omluveni: Ing. A. Jenšíková, Bc. J. Kosák
Ověřovatelé zápisu: E. Heřmánková,
Mgr. P. Kovářík
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program: 1) Kontrola usnesení z 29. 12. 2020
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2021 č. 1
3) Schválení inventury obecního majetku
4) Schválení účetní závěrky za rok 2020
5) Žádost o finanční příspěvek pro Český svaz
včelařů, z.s. Louňovice
6) Obecní lesy
7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby
na parc.č. 645 v k.ú. Kamberk
8) Novela Vyhlášky o místním poplatku z
pobytu
9) Obecně závazná vyhláška ke stanovení
místního poplatku za komunální odpad
10) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO projednalo a jednohlasně schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2021 č. 1 dle předloženého
návrhu.
3) ZO projednalo a jednohlasně schválilo
závěrečnou inventurní zprávu za rok 2020.
4) ZO jednohlasně schválilo účetní závěrku obce
za rok 2020.
5) ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout finanční
příspěvek ve výši 2.000,- Kč Českému svazu
včelařů, z.s. Louňovice pod Blaníkem.
6) V obecních lesích dále pokračuje kácení
kůrovcem napadených stromů, dřevo se zatím
daří prodávat. V jarních měsících je třeba
intenzivně zalesňovat vzniklé plochy. ZO
vyzývá občany, kteří mají zájem o samovýrobu
nebo o dodání palivového dřeva z lesa přímo k
nim domů, aby se přihlásili na OÚ nebo u
lesního hospodáře p. Šmída. Cena dovezeného
palivového dřeva je 391,- Kč včetně DPH.
ZO naléhavě žádá občany i spolky, kteří by
mohli pomoci s výsadbou nových stromků,
přihlaste se buď na OÚ nebo u p. Šmída.
Děkujeme za pomoc.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Místostarosta obce: David Šedivý
Ověřovatelé zápisu: Eliška Heřmánková
Mgr. Peter Kovářík
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
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4) - ZO jednohlasně schvaluje zažádat o dělení
pozemků parc.č. 3742/1 a 3743 v kat. ú.
Kamberk (Hrajovice)

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 20. 4. 2021.
Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková

- ZO chce touto cestou poděkovat pí Lindě
Nárovcové za pomoc starším spoluobčanům při
registraci na očkování proti covidu a jejich
dopravu do očkovacího centra.
- ZO chce touto cestou poděkovat všem
členům místních spolků za pomoc při výsadbě
stromků v obecních lesích.
- Sběr starého nepotřebného železného šrotu
se uskuteční ve dnech 24. 4 - 3. 5. 2021, sběrné
místo bude ohraničeno na návsi pod pomníkem.

Program:1) Kontrola usnesení z 3. 3. 2021
2) Výběrové řízení na dodavatele stavby a
rekonstrukce přístupových komunikací k
rodinným domkům p. Jakuba Kosáka, pí
Libuše Heroldové a p. Patrika Tuleje.
3) Situace kolem dostavby a předání budovy
víceúčelového objektu v Kamberku.
4) Ostatní obecní záležitosti

- 29. 5. Proběhne svoz nebezpečného odpadu
- Předbořice 9:40 - 9:55, Kamberk 10:00 - 10:30
a Hrajovice 10:35 - 10:45.

2) Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje zadání
zakázky na výstavbu a rekonstrukci přístupových
komunikací k rodinným domkům Jakuba
Kosáka, Libuše Heroldové a Patrika Tuleje
uchazeči, firmě Michael Povolný, Chotýšany 2
za celkovou cenu 414.300,- Kč s DPH. ZO
zároveň pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy o dílo.
3) Tento týden se sejdou právní zástupci obce a
firmy p. Kováče, která provádí stavební opravy
víceúčelového objektu v Kamberku, za účelem
vyjasnění požadavků obou stran.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu:
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Linda Nárovcová
David Šedivý
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Často se ve Zpravodaji zabýváme odpady, tento
nebude výjimkou. Domnívám se, že je nutné
občany i rekreanty informovat o pravidlech
nakládání s odpady, jak se jaký odpad likviduje,
kam se ukládá a v neposlední řadě, kdo to platí.
Mezi občany se zvedá odpor proti ukládání
nevhodného odpadu na deponii u váhy u cesty na
Hrnčíře. Stejně jako se neustále opakují případy
odloženého tříděného odpadu kolem kontejnerů
v Kamberku.
Ti, kteří si platí popelnici u své nemovitosti tak
platí za svoz odpadu, a to nejen popelnic u
domů, ale v přepočtu na nemovitost i náklady za
svoz kontejnerů na plast, kov a bioodpad (žlutá,
hnědá a šedá popelnice). Odpad z těchto
kontejnerů není zatím dále využíván (alespoň
v našem regionu) a jeho svoz je obci účtován a
celková částka se potom rozpočítá mezi občany a
rekreanty. Také je třeba zdůraznit, že tento

OSTATNÍ
OČKOVÁNÍ PROTI KORONAVIRU
I nadále nabízím možnost pomoci s registrací a
rezervováním termínu k očkování proti
koronaviru. V současnosti se mohou registrovat
osoby od věku 55 let. Očkování probíhá
v Benešově nebo v Táboře a Sedlčanech. Vše
najdete na crs.uzis.cz Více informací k očkování
poskytnu je na tel: 777 938 568.
Linda Nárovcová
SVOZ NEBEZPEČNÉHO DOPADU
Předbořice – 29.5. 9:40-9:55 – náves
Kamberk – 10:00 – 10:30 – městečko
Hrajovice – 10:35 – 10:45 - náves
ZMĚNA SVOZOVÝCH DNŮ
Od 3.5. do 5.9. budou popelnice odváženy vždy
v sudý čtvrtek.
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„vytříděný“ odpad je poté ukládán na skládku
stejně jako směsný odpad z popelnic.
Jinak je to s ostatními komoditami (sklo,
nápojové kartony, PET lahve). Tento odpad je
vykupován za malý poplatek. Prosíme, před
vhozením do nádoby objemné obaly zmáčkněte,
sešlápněte, ušetří se tak místo v kontejneru.
Obec dvakrát ročně zajišťuje pro občany svoz
nebezpečného odpadu, velkoobjemový kontejner
a železný šrot. Toto je pro občany „zdarma“,
obec za tyto služby platí z rozpočtu.
Je třeba se zamyslet na způsobu nakládání
s odpady. Drobný odpad se ukládá do popelnic,
tříděný (sklo, PET lahve, papír a nápojové
kartony) o nádob na tříděný odpad – sešlápnuté.
Bioodpad si každý likviduje na svém pozemku
(kompost). Stavební odpad a další objemný
odpad je možné odložit na skládku v Trhovém
Štěpánově, případně si u Technických služeb
Vlašim objednat velkoobjemový kontejner na
své náklady.
Obec nadále nebude tolerovat ukládání odpadu
vedle kontejnerů a na deponii u váhy.
V nejbližší době dojde k úpravě Vyhlášky o
odpadech a následnému zrušení a sanaci
deponie. Bohužel docházel příliš často

k zneužívání a odkládání nevhodného,
nebezpečného odpadu. Plocha bude později
rekultivována a bude sloužit občanům i
návštěvníkům obce k rekreačním účelům.
Kontakty:
Technické služby Vlašim
K Borovičkám 1732, Vlašim
Tel: 317 842 540, p. Svatek – 736 610 691,
email: svatek@tsvlasim.cz
Sběrný dvůr – Po-Pá 7:30-10:00, 11:00-15:00
(17:00), každá lichá sobota – ve sběrném dvoru
je možné ukládat malé množství odpadu (určí
obsluha).
Větší a nebezpečný odpad – objednání
velkoobjemových kontejnerů – Ekoso Trhový
Štěpánov, podrobnější informace týkající se
přepravy odpadů, druhů odebíraných odpadů
a podmínek pro jejich přijetí, najdete na další
straně.
Děkujeme všem, kterým není lhostejný vzhled
obce a vídí dále než na hranici svého pozemku.
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Ceník za zneškodnění odpadů na skládce EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. od 1.1.2021
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., Lhotská 372, Trhový Štěpánov 257 63
e-mail: ekoso.odpady@tiscali.cz, http: www.ekoso.cz
Další podrobnější informace týkající se přepravy odpadů, druhů odebíraných odpadů a podmínek pro jejich
přijetí, obdržíte v průběhu provozní doby na skládce Trhový Štěpánov nebo na tel.317 851 654 a 317 851 725
Původce odpadu:obec (systém sběru),občané individuálně (ceny jsou uvedeny v Kč za 1 tunu odpadu)
skládkovné odvody-zákon o
Druh odpadu
DPH
celkem
odpadech
(15%)
poplatek*
rekultivace
**
Zemina nebo kameny
161
--75
46
271
- použitelné jako technologický materiál
30
800
145
26
1001x
Stavební, demoliční a další odpady
333
--75
61
469
- použitelné jako technologický materiál
333
800
75
61
1269x
(bez objemných částí, čisté)
Stavební a demoliční odpady
333
800
75
61
1269
- nepoužitelné jako technologický materiál
Stavební odpady s obsahem azbestu
565
500
75
96
1236
Ostatní (O): komunální+ ostatní++ komunální+++
500+
800
145
97
1542xx
++
- které nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti
565
800
75
96
1536
- s hodnotami vyluhovatelnosti do limitní třídy IIa
500+++
500
145
97
1242
Pneumatiky – malé (osobní automobily)
1405
--75
222
1702
Pneumatiky – velké (nákladní automobily,traktory)
1955
--75
305
2335
Původce odpadu: podnikatelské a právnické subjekty (ceny jsou uvedeny v Kč za 1 tunu odpadu)
skládkovné odvody-zákon o
Druh odpadu
DPH
celkem
odpadech
(21%)
poplatek*
rekultivace
**
Zemina nebo kameny
213
--75
60
348
- použitelné jako technologický materiál
89
800
75
34
998x
Stavební, demoliční a další odpady
460
--75
112
647
- použitelné jako technologický materiál
460
800
75
112
1447x
(bez objemných částí, čisté)
Stavební a demoliční odpady
460
800
75
112
1447
- nepoužitelné jako technologický materiál
Stavební odpady s obsahem azbestu
870
500
75
198
1643
Ostatní (O):
komunální+ ostatní++
805+
800
145
200
1950
- které nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti
870++
800
75
198
1943
- s hodnotami vyluhovatelnosti do limitní třídy IIa
Pneumatiky – malé (osobní automobily)
1405
--75
311
1791
Pneumatiky – velké (nákladní automobily,traktory) 1955
--75
426
2456
+++
* poplatek za uložení odpadů dle §104
výjimka dle §157 Zák.č.541/2020 Sb. uplatněná
Zák.č.541/2020 Sb., který činí u využitelných
obcí v souladu s přílohou č.12 Zák. č.541/2020.
odpadů 800 Kč za uložení 1t odpadů (kromě odpadů x
Vyšší cena je účtována v případě, že je
použitelných jako technologický materiál). K této
vyčerpán limit maximálního množství materiálu pro
položce není účtováno DPH.
technické zabezpečení skládky.
** rekultivační rezerva dle §42 Zák.č.541/2020 xx Cena platí i pro původce, kteří zneškodňují
Sb., která činí u odpadů komunálních 145 Kč a odpady
podobné
odpadu
komunálnímu,
odpadů ostatních 75 Kč za uložení 1t odpadů.
prostřednictvím sběrného systému obce.
PROVOZNÍ DOBA SKLÁDKY: pondělí, úterý, čtvrtek 7.30 - 15.30; středa 7.30 - 16.00;
pátek 7.30 - 15.00; sobota 7.30 - 12.00 (jen pro občany); Odpad není přijímán od 11.00 do 11.30 (polední
přestávka). Zákazníci mohou využít našich služeb v průběhu celé provozní doby, nejpozději však čtvrt hodiny
před začátkem polední přestávky a čtvrt hodiny před koncem provozní doby. Později již nebudou odbaveni.
Společnost EKOSO zajišťuje pronájem kontejnerů a odvoz odpadů (objemný, stavební, bioodpad, azbest).
Odpady dodávané ke zneškodnění uložením na skládku nesmí obsahovat biologicky rozložitelné odpady a
odpady nebezpečné. Tyto složky musí být důsledně vytříděny a dodány ODDĚLENĚ !
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PLÁNOVANÉ AKCE
OSLAVA DNE MATEK A DNE DĚTÍ
Zatím není možné stanovit přesný termín, kdy se tato akce bude konat. Dle situace bude termín oznámen
obvyklým způsobem (rozhlas, nástěnky). Předpokládáme, že v červnu. Akce se bude konat na hřišti pod
hospodou. Bude uspořádán turnaj ve stolním tenise a soutěže pro děti. Samozřejmě hudba k poslechu a
občerstvení.
ZÁJEZD
Po rozvolnění koronavirových opatření bude uspořádán zájezd do Pelhřimova a na poutní místo
Křemešník. Pravděpodobně v červnu.
RYBOLOV NA PODHORNÍKU
Na sobotu 12. června připravilo SDH Kamberk možnost rybaření na Podhorníku. Povolenka od 6:00 do
12:00 bude za 200 kč s možností odnést si uloveného kapra s sebou.
OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna již funguje v běžném režimu, vždy v pondělí 9:30 – 10:00, případně dle domluvy na tel:
777 938 568.

INZERCE: Hotel Štamberk hledá
pracovitou kolegyni/kolegu na pozici
pokojské/pokojského. Nástup možný
ihned. V případě zájmu, pište na
info@hotelstamberk.cz nebo volejte
602 631 951.

Společenská rubrika
3.4. oslavil 65 let pan Jan Heřmánek
18.5. oslaví 60 let pan Jaroslav Hejhal

29.5. oslaví 50 let paní Zdeňka Drahošová
17.6. oslaví 81 let pan František Kříženecký

Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Dne 23.1. ve věku 83 let zemřela paní Jaroslava Košátková
Dne 19.3. ve věku 61 let zemřel pan Jaromír Všetečka
Dne 31.3. ve věku 80 let zemřela paní Marie Javorská
Čest jejich památce
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 47, vydáno 6. května 2021
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 22095
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