ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 7
OPRAVENÁ BÁŇ KOSTELA

Po dlouhé době, kdy panorama Kamberka bylo ochuzeno o kostelní věž, jsme se dočkali krásně opravené
báně. Během rekonstrukce byly vyměněny poškozené trámy v konstrukci a báň byla pobita ručně
štípaným šindelem. Na závěr byl umístěn rekonstruovaný a nově pozlacený ciferník hodin, jehož opravu
financovala Obec Kamberk. Samotnou opravu báně financovala církev. Obec na opravu přispěla částkou
50tis Kč a zajistí vyčištění okapů.
Stavba a demontáž lešení by nebyla možná bez našich spoluobčanů, kteří se zúčastnili ve velkém počtu a
za to jim patří dík.

STALO SE…
DALSKABÁTY – HŘÍŠNÁ VES
V sobotu 8. října sehrál ochotnický soubor
z Kamberka
divadelní
představení
v Salesiánském divadle v Praze. Podařilo se
přilákat 160 diváků a naše provedení hry se
natolik líbilo, že ochotníci mají přislíbenou
možnost vystupovat v budoucnu znovu.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
První sobotu po změně času na zimní jsme se
sešli po setmění, tedy v 17 hodin na dětském
hřišti u kostela. Odtud vyrazil průvod bezmála 40
účastníků procházkou na Kalač a zpět. O hodinu
později jsme se s některými sešli na zahradě u
kamberské tvrze, kde si děti pochutnali na
opečených špekáčcích a krátce před 19. hodinou
byla celá akce ukončena. Průvod s lampiony se
stane tradicí a bude se konat vždy první sobotu
po přechodu na zimní čas.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
OSRPK uspořádalo již tradiční posvícenskou
zábavu s tombolou. K tanci i poslechu hrála
kapela Syntéza z Pacova. Pořadatele zklamala
nízká účast návštěvníků, nicméně doufáme, že
příště již bude situace lepší.

VÝLOV RYBNÍKU PODHORNÍK
V sobotu 12. listopadu se lovil rybník Podhorník. SDH Kamberk, který se o obecní rybníky stará připravil
výtečné občerstvení z čerstvých ryb a na akci přilákal velký počet návštěvníků.

Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk
konaného dne 24. 10. 2011.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek,
M. Kakos, I. Melicharová, D. Šedivý,
A. Zachařová
Omluvena: L. Nárovcová
Ověřovatelé zápisu: M. Kakos, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program: 1) kontrola usnesení z 29. 8. 2011
2) úprava rozpočtu obce na rok 2011
3) práce na zvelebení obce
4) přehled úspešnosti obce při získávání dotací
5) veřejnoprávní smlouva mezi obcí a MÚ
Vlašim za úcelem provádění zápisů údaju do
informačního systému “registr územní
identifikace, adres a nemovitostí” (dále jen
RÚIAN)
6) mzdy zaměstnanců obce
7) hospodaření v obecních lesích
8) nabídka možností získat dotace v roce 2012
9) ostatní obecní záležitosti
2) ZO řádně zveřejnilo návrh úpravy rozpočtu
obce na rok 2011 a protože k němu nebyl podán
žádný protest úpravu jednohlasně odsouhlasilo.

RÚIAN. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou, uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úradu Středočeského kraje o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci, výpovědní lhůta činí 2 měsíce. Cena
(odměna), kterou uhradí Obec Kamberk Městu
Vlašim za jeden zápis (úkon), který učiní
Městský úrad Vlašim namísto Obecního úradu
Kamberk do uvedeného registru, bude činit 50,Kč.
6) ZO jednohlasně odsouhlasilo navýšit horní
hranici odměn pracovníků na dohodách o
pracovní činnosti na 120,- Kč/ hodinu. Zároveň
odsouhlasilo jednorázovou odměnu formou
dohody o provedení práce ve výši 1.000,- Kč pro
pí Lindu Nárovcovou a p. Karla Zachaře za
odvedené práce pro obec.
Pí Miroslavu
Švadlákovou převedlo od 1. 10. 2011 z prací
malého rozsahu na klasickou dohodu o pracovní
činnosti.
7) Těžba v lese na Slepičí skále bude proti LHP
cca o 50 m3 menší. Pí Švadláková provádí
ožin a poté mazání stromků. ZO rozhodlo uzavřít
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2020 novou smlouvu na
výkon funkce lesního hospodáře s p. Zdeňkem
Šmídem. Znění smlouvy bude schváleno na
příštím zasedání ZO v prosinci.

3) Obec v letošním roce za pomoci dotací
upravila zeleň na veřejných prostranstvích a
vybudovala altán v Hrajovicích, pergolu a dětský
domeček na dětském hřišti u kostela.
Z vlastních prostředků provedla odvodnění
pozemku za nemovitostí p. Kyslíka, úpravu
některých vodotečí, základ pod nádoby na
tříděný odpad, kontejner u hřbitova, opravu
komunikace na Hrnčíře, plůtek okolo staré
zemědělské techniky a přispěla na opravu
kostela. V nejbližších dnech ještě dojde k úprave
zeleně okolo hřbitova (ořez tújí).

8) ZO jednohlasně rozhodlo požádat v příštím
roce o dotace na: opravu kapličky v Předbořicích,
opravu rybníka parc. č. 3079 (vodní plocha) v
Předbořicích a vydání brožury o muzeu.

4) Ze 7 podaných žádostí o dotace v roce 2011
obec dostala 2 dotace a to úprava veřejných
prostranství v obci z MMR a příspěvek na oslavy
750 let od první zmínky o obci z MK.
Neuspěla u dotací na rekonstrukci lesní cesty v
Horách, oprava kaple v Předbořicích, brožura o
muzeu, oprava cesty na Hrnčíře po povodni a
novou výbavu pro SDH.

- ZO odsouhlasilo použít vůz hlíny z lagun na
úpravu obecních prostor v Hrajovicích před
nemovitostí č.p. 10.

5) ZO Kamberk souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s Městem Vlašim za
těchto podmínek. Předmětem smlouvy bude
provádění zápisů údaju do informačního systému

9) v sobotu 29. 10. 2011 proběhne svoz NO dle
rozpisu, který je zveřejněn na úrední desce a
internetu.
- ZO vzalo na vědomí názor majitelů
nemovitostí č.p. 83 a 112 na úpravu vodotečí,
problém bude průběžně řešen.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Kakos
Anežka Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

KNIHOVNA
Zimní otvírací doba (od prosince):
Středa 10:15 – 11:00; Čtvrtek 16:30 – 18:00; Dle domluvy i mimo otevírací dobu. Můžete mě
kontaktovat i na e-mailu: Linda.Nary@volny.cz, případně na facebooku

CO NÁS ČEKÁ
Poslední leč – tradiční a oblíbený ples, tentokrát s kapelou Fontána Live se koná v sobotu 3. prosince.
Vstupné zdarma. Bohatá tombola.

Schůze OSRPK – budou zhodnoceny akce roku 2011 při pohoštění. Sobota 3.12. od 17:00.
Vánoční stromky – do 10. prosince je možné na OÚ objednat vánoční strom, cena je symbolických
20,- Kč. Dodány budou smrky. K vyzvednutí po 18. prosinci. Více informací na Obecním úřadě.

Zdobení vánočního stromku – na Štědrý den se můžete sejít se sousedy od 14 hodin u kostela. Po
loňské premiéře si tuto akci zopakujeme, opět se zpíváním koled, svařákem a dobrou náladou.

Společenská rubrika
Ve čtvrtek 6. října se narodil David Šváb.

Ve středu 16. listopadu se narodila Elena
Kovaříková

Přejeme hodně zdraví a rodičům gratulujeme
Významné jubilea v nejbližší době oslaví:
30.12. pan Josef Forejt
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Kalendárium
3.12.2011
3.12.2011
4.12.2011
10.12.2011
16.12.2011
17.12.2011
19.12.2011
24.12.2011
27.12.2011
21.1.2012

17:00 - Schůze OSRPK s doneseným pohoštěním
Poslední leč s kapelou Fontána Live, bohatou tombolou a vstupem zdarma
Adventní koncert na zámku Jemniště
18:00 - Dalskabáty, hříšná ves – kamberští ochotníci v Mladé Vožici
Výroční schůze SDH Kamberk
19:00 – Hamurgerová slavnost – Dolejší Mlýn
17:00 – veřejná schůze obecního zastupitelstva
14:00 – zdobení vánočního stromku u kostela, setkání sousedů s koledou
17:00 – veřejná schůze obecního zastupitelstva
Hasičský ples s kapelou Syntéza
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