ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 15
Tímto Zpravodajem se s Vámi pro letošek loučíme. Snad Vám zpříjemníme podzimní dlouhé večery u
kamen. Od konce prázdnin se toho u nás hodně událo a ještě několik akcí nás do konce roku čeká. Snad
jsme na žádnou plánovanou akci nezapomněli a Vy tak nepropásnete příležitost se pobavit.
Přejeme Vám klidný advent, šťastné a veselé vánoce a hodně zdraví do dalšího roku, do roku 2014.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V sobotu 3. listopadu odpoledne vyrazila výprava po fáborkách k pokladu, který byl ukrytý u Černého
kříže. Na cestu zpět jsme si už museli posvítit lampiony, abychom dobře viděli na nejednu kaluž a bláto.
Přesto v cíli výletu nikdo domů nespěchal a nad ohníčkem si nejeden z nás opekl špekáček nebo i jen
ohřál ruce. Pro příští rok ponecháme start na 16. hodině, ale vyřešíme osvětlení prostoru před kostelem,
což se opravdu bude hodit.

VÝLOV PODHORNÍKU
V sobotu 16. listopadu pořádalo SDH Kamberk výlov rybníka Podhorník. Zájem občanů byl opět velký a
velké byly i úlovky.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 14. září bylo na Podorníku take živo.
Tentokrát se tu sešli soutěživí rybáři na závodech
pořádaných SDH Kamberk. Přihlásilo se na 46
závodníků. Bohužel první místo kamberským
opět uniklo.

ZÁJEZD DO KONĚPRUS
Kdo má raději aktivnější zábavu, nežli rybaření,
mohl zajet poznávat Český kras. Zájezd pořádal
opět OÚ a byl téměř zaplněn. Pokud budou další
zájezdy, pak až v příštím roce, v pozdním jaru.

PŘEDNÁŠKA O ZLATODOLU ROUDNÝ
se uskutečnila v pondělí 21.října 2013 od 18:30 v pohostinství v Kamberku. Přednášku spojenou s
promítáním obrázků měl Ing.Václav Zemek, autor knižní publikace o Zlatodolu Roudný a poslanec.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V sobotu 19. října do Kamberka zavítali ochotníci ze Sdružení Blaník Načeradec se svým nastudováním
komedie Darmošlapky, aneb repete, hoši!!!.

SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
a opět uplynuly 3 měsíce od vydání posledního Zpravodaje číslo 14 a máme tu letos poslední číslo 15.
Svůj příspěvek zahájím zprávou, která se nám zpočátku zdála vynikající, ne vše však nakonec vypadá tak, jak se
zkraje zdá. Výstavba cesty od Předbořic na Otradov se nakonec letos uskutečnila. Bohužel “díky” zdlouhavému
výběrovému řízení na dodavatele prací se započalo až v září a přestože počasí i v tomto pokročilém termínu
pracím přálo, objektivní příčiny způsobily, že kvalita práce není prozatím dobrá. Počkáme, jak dopadne jednání
ohledně kolaudace, může se stát, že cesta bude dočasně přes zimu ještě uzavřena. Obec cestu dotáhla až do
Otradova, tento úsek zastupitelstvo rozhodlo financovat z našich prostředků, když Zvěstov naši žádost o příspěvek
nevyslyšel. Každopádně, tato spojnice je velkým přínosem pro obě obce a kéž by dlouho dobře sloužila a
vynahradila nám všechny potíže, které se během jejích příprav vyskytly.
Kdo si prostuduje finanční rozpočet obce na příští rok zjistí naše plány směřující k zlepšení životních podmínek nás
všech. V plánu máme výstavbu přístupové komunikace k novostavbě pana Miroslava Zachaře, chodníky kolem domů
č.p. 106,107,108 a 93, tím vylepšíme okolí frekventovaného přístupu k hřišti. Podali jsme již popáté žádost o
přidělení dotace na opravu kaple v Předbořicích. V úmyslu máme rovněž vylepšit okna v budově obecního úradu,
která netěsní. Letos jsme ještě zde stihli přestavět umývárnu na kuchyňku, která nám při větších akcích chyběla.
Díky finanční dotaci za diplom za vzorné vedení obecní knihovny vylepšíme provoz knihovny. Díky dotaci přidělené
SDH Kamberk za pomoc při povodni mohou si hasiči pořídit výbavu, na kterou by jinak finančně nedosáhli.
Také bych vám chtěla poděkovat za to, jak se staráte o hezký vzhled obce, pečujete o čistotu v obci, staráte se o
útulný vzhled vašich nemovitostí dle svých finančních možností. Také separace odpadů je u nás na dobré úrovni, což
vše svědčí o kulturní vyspělosti našich občanů. O tom svědčí i počet nás, kteří se účastní, díky organizačním
schopnostem paní Anežky Zachařové, návštěv divadelních představení ve Vlašimi a Táboře i dalších kulturních
záležitostí.
Předpokládám, že tento rok další Zpravodaj pravděpodobně nevyjde a proto je mojí povinností poděkovat vám za
kladný a vstřícný přístup k vedení obce Kamberk. Vyjádřit pochvalu dobrovolným hasičům za práci, kterou
pro nás všechny dobrovolně a zdarma vykonávají, za příkladnou organizaci akcí, jako jsou výlovy rybníků a
podobně. Práce členů Sokola Kamberk na pořádání jejich společenských akcí je obětavá a příkladná.
Protože do vánoc a nového roku 2014 nebudu mít zřejmě příležitost touto cestou vyjádřit vám všem čtenářům
našeho občasníku přání všeho dobrého, přijměte ode mne dnes srdečný pozdrav a přání, abychom se do roka a do
dne setkali všichni alespoň v takové kondici jakou máme dnes.
Vaše starostka

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 11. 9. 2013.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 11. 9. 2013.

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

- ZO jednohlasně odsouhlasilo “Závěrečnou zprávu o
inventarizaci majetku a závazků” k 30. 6. 2013.
- Zo jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2013 č. 4 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně rozhodlo požádat Úřad práce o
prodloužení pracovní smlouvy pro p. Milana Dvořáka
do
konce
roku.
- ZO jednohlasně rozhodlo upozornit majitele
nemovitostí č.p. 75,76 a 93 na neutěšený stav
nemovitostí a vyzvat je k nápravě a zamezení vstupu
nepovolaných
osob.
- ZO jednohlasně rozhodlo převést realizaci a
financování výměny oken v kanceláři OÚ a v
knihovně do rozpočtu obce na rok 2014.
- ZO jednohlasně rozhodlo zakoupit leteckou
fotografii Kamberka.

Program:
1) Kontrola usnesení z 5. 8. 2013
2) Inventura obecního majetku
3) Úprava rozpočtu obce na rok 2013 č. 4
4) Hospodaření v obecních lesích
5) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 5.8.2013
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo “Závěrečnou zprávu
z inventarizace majetku a závazků”, která byla
provedena inventurní komisí ke dni 30. 6. 2013.
Jednalo se o mimořádnou inventuru k nápravě chyb z
roku
2012.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2013 č. 4 dle předloženého návrhu.
4) Obec vyfakturovala firmě Šmíd 657.120,45 Kč za
vytěžené dřevo. Náklady na těžbu, prořezávky a
sázení budou činit zhruba 250.000,- Kč. Bude se
provádět ochrana stromků proti okusu zvěří, vyžínání,
chemický postřik proti plevelům.Obec koncem září
podá žádost o dotaci na prořezávky v roce 2013. ZO
jednohlasně rozhodlo požádat Úřad práce o
prodloužení pracovní smlouvy pro Ing.Milana
Dvořáka
do
konce
roku
2013.
5) - 12. 9. 2013 bude provedeno předání stavby firmě
Casta Písek, která vybuduje místní komunikaci
Předbořice - konec lesa Boroviny /konec pozemkové
úpravy/ Dotažení stavby do Otradova, na konec
kat.území Kamberk, bude financovat obec Kamberk.
- Obec upozorňuje majitele nemovitostí č.p. 75,76 a
93, aby o předmětné nemovitosti řádně pečovali a
zamezili
vstupu
nepovolaných
osob.
- ZO jednohlasně rozhodlo provést výměnu oken v
kanceláři OÚ a knihovně až v roce 2014 a převede
výdaje do rozpočtu roku 2014. Cena zhruba 200.000,Kč.
- Obec opět jednala s Povodím Vltavy o opravě
dolního jezu. Projekt je vyhotoven, čeká na schválení
příslušných orgánů, finanční zajištění a oprava bude
provedena
nejdříve
v
roce
2015.
- OZ schválilo zakoupení leteckého snímku
Kamberka.
- Ing. Jenšíková podala informaci o jednání MAS
Blaník ve Studeném.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které
je nedílnou součástí zápisu.

Starostka
obce:
ing
Alena
Zástupce starostky: David Šedivý

Jenšíková

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk dne 20.9.2013
Přítomni: Jenšíková Alena, Šedivý David, Jechoutek
Jaroslav, Kakos Miroslav, Zachařová Anežka,
Nárovcová Linda, Melicharová Ilona
Zapisovatelka: Jenšíková Alena
Ověřovatelé zápisu: Kakos Miroslav, Jechoutek
Jaroslav
Program:
1. Dělení pozemku parc.číslo 3190 v k.ú. Kamberk
2. Ostatní obecní záležitosti
1. Obecní zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s
dělením parcely parc.č. 3190 v k.ú. Kamberk za
účelem ozelenění části této parcely /parc.č. 3190/2/ a
tím modernizací infrastruktury. Rovněž souhlasí s
následným odkupem této parcely za cenu 10 Kč/ m2.
2. Obecní zastupitelstvo rozhodlo dle možností obce
řešit problémy nájemnice obecního bytu číslo 4 paní
Jaroslavy Zounkové související s obyvatelností bytu.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které
je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 20.9.2013
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo dělení pozemku
parc.č. 3190 v k.ú. Kamberk a následný odkup části
této parcely 3190/2 za cenu 10 Kč za 1 m2.
Starostka obce : Alena Jenšíková
Zástupce starostky: David Šedivý

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk,
konaného dne 4. 11. 2013.
Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M. Kakos,
I. Melicharová, Nárovcová, D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: M. Kakos, I. Melicharová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 11. 9. a 20. 9. 2013
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2013 č. 5
3) Komunikace Předbořice - Otradov, náklady obce
na dobudování spojení do Otradova
4) Vybudování kuchyňky z umývárny v budově
obecního úradu
5) Stavební úpravy vedoucí k zvelebení obce
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
č. 5 na rok 2013 dle předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo financovat dokončení
komunikace do Otradova od hranice provedené KPÚ
dle předloženého rozpočtu ve výši 398.000,- Kč
plus 12 000 Kč stavební dozor.
4) ZO jednohlasně schválilo vybudování kuchyňky v
prostoru dosavadní umývárny v budově obecního
úradu.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo vybudování chodníku
podél domů č.p. 108, 107, 106 a 93 z rozpočtu obce
na rok 2014. Přitom opravit chodníky.
6) Provádí se ožin
v Předbořské stráni , v
Předbořském dolci a na Slepičárně.
Budeme provádět výsadbu na Vršku. Je dokončeno
mazání proti zimnímu okusu zvěří. Sdělávají se
polomy a stromy napadené kůrovcem v Táhlí a
vývraty na Slepičárně a v Horách. Vánoční stromky
pro zájemce budou jako roky předešlé k dispozici
z obecních lesů.
7) - ZO jednohlasně odsouhlasilo podat opět žádost o
přidělení dotace ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek na opravu kapličky v Předbořicích,
kde finanční podíl obce by byl 5% z celkového
rozpočtu na provedení opravy.
- ZO projednalo návrh Smlouvy na pronájem
obecních pozemků Podblanicku a.s. a rozhodlo spojit
se s vedením Podblanicka a podmínky uvedené ve
smlouvě přizpůsobit potřebám a zájmům obce.
- Obec se dohodla s Podblanickem a.s. na způsobu
zimní údržby místních komunikací.
- Obec obdržela dar od Středočeského kraje ve
výši 55 tis.Kč v rámci soutěže Vesnice roku 2013 za
vzorné vedení obecní knihovny. Peníze budou
použity na zakoupení počítače, skeneru, vysavače a
doplnění knižního fondu.
- Obec obdržela od Středočeského kraje úcelovou
neinvestiční dotaci pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů ve výši 66 tis.Kč. za pomoc při povodni.
v červnu 2013. Peněz bude použito na doplnění a
opravu výstroje místního SDH.

- ZO projednalo návrh ČSOP Vlašim na odkup 3
ha obecního lesa, kde
se vyskytuje kuřička
Smejkalova a odložilo rozhodnutí na příští schůzi,
aby byla možnost podrobně prozkoumat i jiné
možnosti, než prodej pozemku ČSOP Vlašim.
- ZO jednohlasně rozhodlo odepsat pohledávku za
pí Ivanou Hrdličkovou v celkové částce 8.756,- Kč (4
x nájemné 7.248,-, vodné 576,-, uložení TKO 932,-)
pro její nedobytnost.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo, že pokud se ukáže,
že akumulační kamna v obecním bytě č. 4 v budově
č.p. 2 budou neopravitelná, zakoupit nová.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo pořádat 3. 12. 2013
“Mikulášskou besídku” pro klienty ústavu sociální
péče. Samozřejmě jsou zvány také všechny děti, které
se nebojí čerta, anděla a Mikuláše.Rovněž prosí
případné zájemce o finanční pomoc o sponzorské
dary. Předem děkujeme.
- ZO jednohlasně rozhodlo podle časových
možností
vyřezat
náletové
dřeviny
okolo
místních komunikací tak, aby nezasahovaly do cest.
- ZO souhlasí s úpravou porostu okolo rybníku
Podhorník.
- ZO děkuje Lindě Nárovcové za přípravu
lampionového průvodu a opékání špekácku, akce pro
místní děti, které se úcastnilo na 30 dětí s
doprovodem.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 4. 11. 2013.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2013 č. 5 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně rozhodlo financovat dokončení
komunikace do Otradova od hranice provedené KPÚ
dle předloženého rozpočtu ve výši 398.000,- Kč
plus 12 000 Kč stavební dozor.
- ZO jednohlasně rozhodlo vybudovat z umývárny v
budově obecního úradu kuchyňku.
- ZO jednohlasně rozhodlo v roce 2014 dobudovat
chodník v ulici k bytovkám podél domů č.p. 108, 107,
106 a 93.
- ZO jednohlasně rozhodlo požádat opět o přidělení
dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy
památek na opravu kaple v Předbořicích.
- ZO jednohlasně rozhodlo pořídit za dar od
Středočeského kraje na vybavení místní knihovny
nový počítač, skener, vysavač a rozšířit knižní fond.
- ZO jednohlasně rozhodlo odepsat pohledávku za pí
Ivanou Hrdličkovou v celkové výši 8.756,- Kč pro
její nedobytnost.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo pokud to bude nutné
zakoupit do obecního bytu č. 4 v budově č.p. 2 nová
akumulační kamna.
- Zo jednohlasně rozhodlo pořádat 3. 12. 2013
Mikulášskou besídku pro místní děti i klienty ústavu
sociální péče.
- Zo jednohlasně rozhodlo dle časových možností
vyřezat náletové křoviny okolo místních komunikací.
Starostka: ing A. Jenšíková; Zástupce st.: D. Šedivý

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
NÁJEM OBECNÍHO BYTU V Č.P. 2
OÚ nabízí k nájmu byt č. 2 (2+1) v budově
bývalé „Kampeličky“. Více informací a
podmínky nájmu získáte na OÚ.

VÁNOČNÍ STOMKY
OÚ i letos nabízí občanům možnost dodání
vánočního stromku za symbolickou cenu 20,- kč.
Letos se bude jednat výhradně o smrčky.
Objednávky prosíme v kanceláři OÚ.

Foto z prací na cestě do Otradova

CO NÁS ČEKÁ ….
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
V úterý 3. prosince bude v sále TJ Sokol
oblíbená besídka pro děti a naše hosty z ústavů
sociální péče. Bude diskotéka, občerstvení a
nadílka předaná Mikulášem s doprovodem.
Každému, kdo na besídku přispěl velice
děkujeme, bez sponzorů by nebyla organizace
možná.
POSLEDNÍ LEČ
V sobotu 7. prosince pořádá MS Blanice tradiční
Poslední leč.
SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU
Již čtvrtý rok za sebou se sejdeme u jedličky před
kostelem, abychom jí ozdobili a letos poprvé i
rozsvítili a tím z ní na čas udělali jedličku
„vánoční“. I letos budeme zpívat koledy,

ochutnávat cukroví a popíjet svařené víno.
Setkání se koná od 14:00 hodin. Těšíme se na
Vás, na společnou chvilku klidu a sváteční
atmosféru souznění mezi sousedy.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - MARYŠA
V sobotu 28. prosince sehrají kamberští ochotníci
znovu hru Maryša. Přijďte se podívat, jak naši
herci vyzráli do svých rolí.
HASIČSKÝ PLES
V sobotu 25. ledna budeme tančit pod taktovkou
kapely MP3 z Českých Budějovic na plese
pořádaném SDH Kamberk.
MAŠKARNÍ PLES
V březnu se určitě bude opět konat maškarní
ples, chystejte masky a přijďte se pobavit.

KNIHOVNA
Díky diplomu za nejlepší knihovnu v soutěži Vesnice roku 2013 jsme získali finanční obnos, který
použijeme na nákup knih a pořízení nového počítače s tiskárnou, kopírkou a skenerem, čímž se rozšíří
služby knihovnou nabízené. Bohužel se zatím nedaří vyřešit problém vytápění, ovšem to částečně řeší
posun otvírací doby do odpoledne a celodenní topení v kachlových kamnech, můžete tedy vybírat knihy
v teple. Herna pro děti bude tedy i nadále přístupná nejmenším dětem.
Z čerstvých novinek: Vl. Vondruška – několik knih, K. Hosseini – A hory odpověděli, D. Brown –
Inferno, L. Kepler – Písečný muž, J. Nesbo – Levhart, J. Hájíček – Selský baroko, P. Mayle – 2 knihy o
Provence, M. Viewegh – Můj život po životě, a mnoho dalších úspěšných knih od světových i českých
autorů (Černá voda, Deník stíhače, Gomora, Poslední aristokratka, Ztracená manželka) . Zároveň máme
nový soubor zapůjčený z knihovny Benešov.
Zimní otvírací doba (od prosince do března): Čtvrtek 16:15 – 17:30

Společenská rubrika
25.9. nás navždy opustil pan Jaroslav Kosák

Významné jubilea v nejbližší době oslaví:
12.12. paní MartaForejtová
1.1. paní Jana Kakosová
1.1. paní Dagmar Kříženecká
9.1. paní Alena Jenšíková
29.1. pan Miroslav Vosátka
1.2. paní Eva Vachová
18.2. pan Jaroslav Štěpánek
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

10. září se narodil
Vítek Kakos,
gratulujeme a přejeme hodně zdraví

Kalendárium
3.12.2013 14:00
7.12.2013
24.12.2013 14:00
28.12.2013
25.1.2014
Březen 2014

Mikuášská besídka
Poslední leč
Setkání u vánočního stromku
Maryša
Hasičský ples
Maškarní ples

MASÁŽE EVA KOSÁKOVÁ
Tel: 721 905 503

Uvoněte tělo i mysl v předvánočním shonu. Vyberte si z bohaté nabídky
masáží. Navíc, pokud nevíte, jak potěšit své blízké, můžete zakoupit
dárkový poukaz.
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
Zpravodaj číslo 15, vydáno 29.11.2013. Příspěvky prosím posílejte e-mailem na: Linda.nary@volny.cz

