ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 39
červen 2019
UKLIĎME ČESKO
V sobotu 6. dubna se nás sešlo neuvěřitelných 42 dobrovolníků. Díky velkému počtu uklízejících se
podařilo projít všechny cesty v katastru a posbírat z přírody, co tam nepatří. Mimo jiné 15 pneumatik a 60
pytlů odpadu. Na závěr byla pro účastníky připravena zdarma ochutnávka louňovského piva Špácal.

DEN MATEK A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 4. května jsme v rámci oslav Dne matek přivítali naše nové „občánky“, kterých se za 7 let od
posledního vítání urodilo 12. Byl připraven kulturní program, občerstvení a pro přítomné dámy květina.
Děti pak dostaly kromě pamětního listu, batůžek, triko a výtvarné potřeby.
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CESTA ZA ZLATEM
V sobotu 18. května se na Dolejším mlýně konal již 6. ročník Cesty za zlatem. Počasí bylo ideální, ovšem
konkurence pochodu z Prčice se projevila na účasti. Akci podpořil Středočeský Kraj dotací 10tis Kč.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 25. května na rybníku Podhorník pořádalo SDH Kamberk rybářské závody. 1. místo pan Hladík
ze Sedlčan, 2. místo David Šváb z Kamberka, gratulujeme, 3. místo pan Smitka z Boliny.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané a sousedé,
pomalu se s námi loučí jaro, nejkrásnější období roku. Počasí si s námi pohrává, květnové mrazíky nám,
amatérským zahradníkům, trochu narušily naděje na bohatou úrodu. Současné deště naděje povzbudily.
Nehubujme na deštivé počasí, ještě není pokryt loňský vláhový deficit.
Jarní měsíce nám nabídly několik společenských akcí. Příjemně nás překvapila účast na celorepublikové
akci "Ukliďme Česko". 42 našich občanů sesbíralo odpadky převážně okolo místních komunikací a
naplnilo jimi 60 pytlů. Všem děkujeme za záslužnou činnost. Bohužel musím konstatovat, že druhý den
cestou na Kalač jsem zaznamenala 2 odhozené PET malé lahvičky a 2 barevné igelitové sáčky. Tedy, jedni
uklízí a druzí jejich poctivou práci ignorují.
V Kamberku proběhlo 14.dubna topení Morany a vítání jara. V sobotu 4.května jsme v sále místního
pohostinství oslavili Den matek a letos zároveň přivítali nové občánky. Kdo byl přítomen ví, že se jednalo o
12 dětí, které se u nás narodily od roku 2012, kdy podobná akce byla u nás uskutečněna. Všechny naše děti
byly obdarovány, aby měly na tento den památku. Hlavní organizátorka, jak je u nás při podobných akcích
již poslední dobou zvykem, byla paní Linda Nárovcová, které patří dík a obdiv. Trochu nás jen mrzí menší
účast našich žen. Již tradiční akce "Cesta za zlatem" odstartovala za příznivého počasí 18.května na
Dolejším mlýně. Opět je potřeba zmínit paní Lindu Nárovcovou, jako klíčovou osobu tohoto dne. Zároveň
děkuji panu Liboru Zemanovi a hasičům za doprovodný program. Akce se vydařila, určitým způsobem
podpořila zviditelnit naši obec v okolí, jen počet účastníků oproti létům minulým byl nižší. Jelikož letos
první rok tuto akci místo ČSOP Vlašim organizovala a financovala naše obec podali jsme žádost o dotaci
na Krajský úřad. Obdrželi jsme 10 tisíc Kč. Také Rybářské závody v sobotu 25.května na Podhorníku měly
příjemnou atmosféru. Všichni zúčastnění odcházeli nadmíru spokojeni.
Nový nájemce bývalé prodejny má již uzavřenou smlouvu s obcí na podnikání. Obsahem smlouvy je výroba
a prodej přírodní kosmetiky a to i formou workshopů. Doufáme, že i toto přispěje ke zkvalitnění
společenského života v obci a hlavně k využití tohoto objektu.
V obecních lesích se snažíme, co nám síly naše a síly a lesnická technika pana lesního hospodáře stačí,
likvidovat kůrovcovou kalamitu. Za účelem snadnějšího svozu vytěženého dřeva jsme opravili lesní cesty v
Horách. Jen je potřeba nechat cesty vyschnout a zeminu sednou. Určitou dobu po nich nejezdit. V opačném
případě by vynaložené náklady mohly snadno přijít nazmar.
V plánu na nejbližší dobu máme opravit vytlučené a jinak poničené obecní komunikace. V té souvislosti
apelujeme na zemědělský podnik, aby se k těmto komunikacím choval citlivěji a ohleduplně. Tyto práce
nám ukusují z obecního rozpočtu nezanedbatelnou částku.
Mnohé z vás nemile překvapila zpráva, že se bude upravovat cena za odběr vody z obecního vodovodu. K
této problematice se nebudu zde rozepisovat, důvod zdražení bude komentován v jiné příloze tohoto
Zpravodaje. Jen připomenu, že cena vody u nás nebyla již delší dobu upravována. Náklady všeobecně
rostou. Zastupitelé k tomuto kroku přistoupili po dlouhé úvaze a rušné diskuzi.
Využiji příležitost a postěžuji si na nedostatek pracovních sil na běžné práce v obci. Ať se jedná o pokos
obecních pozemků uvnitř obce, nebo, a to hlavně, ožin v lese v zasázených pasekách. V lese je tato práce
nutná a bezpodmínečná kvůli přežití nových výsadeb. Proto jako každý rok požádáme vás, abyste se dle
svých možností zúčastnili brigády, kterou organizujeme na sobotu 20. července. Pro všechny budeme mít
uplatnění. Hlavní bude samozřejmě úklid před kamberskou poutí, která je předběžně dohodnuta na
28. července. A protože do té doby pravděpodobně další Zpravodaj nevyjde, přeji vám, ať nám počasí na
pouť vyjde. Jako v letech minulých, máme objednány tradiční pouťové atrakce a Sokolové jistě připraví pro
nás hodnotný program. Já osobně vám přeji zdraví a radost z každého krásného dne prožitého v naší
nádherné svěží přírodě.
Vaše starostka Alena Jenšíková
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Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 22. 5. 2019.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing. Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Eliška Heřmánková
Mgr. Peter Kovářík

Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík,
L. Nárovcová, D. Šedivý, Ing. L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: E. Heřmánková,
Mgr. P. Kovářík
Zapisovatelka: V. Sirotková

Usnesení z veřejného zasedání
obce Kamberk, konaného dne 22. 5.
2019.

Program:
1) Kontrola usnesení z 5. 4. 2019
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č. 3
3) Úprava vodného
4) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2019 č. 3 dle předloženého návrhu.
3) ZO po projednání poměrem hlasů 6 pro,
1 proti (Ing. L. Zeman) upravit cenu vodného
na 30,- Kč/m3 a nájmu vodoměru na 500,Kč/rok s platností od 1. 9. 2019. Důvodem
navýšení jsou dlouhodobě vyšší výdaje než
příjmy na provoz vodovodu.
4) ZO dodatečně jednohlasně odsouhlasilo
uzavření pracovněprávních vztahů mezi obcí
a členy zastupitelstva, uzavřené do 9. 5. 2019.
2018
Ing Alena Jenšíková DPP vedení kroniky obce
Linda Nárovcová
DPČ knihovna
Josef Procházka
DPČ pr. na zvelebení obce
DPP bourání přístřešku a odvoz mat.
David Šedivý
DPČ pr. na zvelebení obce
DPP vedení www. stránek
Anežka Zachařová DPP úprava zeleně v obci
2019
Ing Alena Jenšíková DPP vedení kroniky obce
Linda Nárovcová
DPČ knihovna

- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2019 č. 3 dle předloženého návrhu.
- ZO po projednání poměrem hlasů 6 pro, 1 proti
(Ing. L. Zeman) upravit cenu vodného na 30,Kč/m3 a nájmu vodoměru na 500,- Kč/rok s
platností od 1. 9. 2019.
- ZO dodatečně jednohlasně odsouhlasilo
uzavření pracovněprávních vztahů mezi obcí
a členy zastupitelstva, uzavřené do 9. 5. 2019.
2018
Ing Alena Jenšíková DPP vedení kroniky obce
Linda Nárovcová
DPČ knihovna
Josef Procházka
DPČ pr. na zvelebení obce
DPP
bourání přístřešku a odvoz mat.
David Šedivý
DPČ pr. na zvelebení obce
DPP vedení www. stránek
Anežka Zachařová DPP úprava zeleně v obci
2019
Ing Alena Jenšíková DPP vedení kroniky obce
Linda Nárovcová
DPČ knihovna
- ZO jednohlasně odsouhlasilo objednání
projektové práce v rozsahu cca 36.000,- Kč
v souvislosti s dělením pozemků parc. č. 107 a
108/1 v kat. území Kamberk.

- ZO jednohlasně odsouhlasilo objednání
projektové práce v rozsahu cca 36.000,- Kč
v souvislosti s dělením pozemků parc. č. 107 a
108/1 v kat. území Kamberk.

Starostka obce: Ing. Alena Jenšíková
Místostarostové: Eliška Heřmánková
David Šedivý
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OPRAVY LESNÍCH CEST
Obec nechala opravit některé lesní cesty po těžbě. Vzhledem k vysokému pohybu těžké techniky
v důsledku těžby stromů napadených kůrovcem. Prosím sledujte informace u cest, pokud je tam vjezd
zakázán, prosím nevjíždějte na cesty, cesty si musí „sednout“. Děkujeme
ÚPRAVA VODNÉHO
Úprava vodného „zbyla“ na aktuální zastupitelstvo obce. Není to oblíbený krok a zcela dle předpokladů
vyvolal velkou diskusi mezi občany. Několik občanů se také daného jednání na schůzi zastupitelstva obce
zúčastnilo a zastupitelé i občané si tak mohli vyslechnout názory všech stran. Jak jste již ze zápisu ze
schůze zjistili, vodné bude od 1.9.2019 30,-Kč za m3 a poplatek za odběrné místo 500,-Kč. Touto úpravou
se dostane účet za vodu téměř do rovnováhy, ovšem nebude prostor na tvorbu rezerv na budoucí, zcela
nevyhnutelné, opravy vodovodu. Níže najdete tabulku s příjmy a výdaji a zároveň výdaje podobněji podle
jednotlivých kapitol. Z těchto údajů je zřejmé, že Obec vodu každoročně dotuje. Za posledních 5 let tato
částka dosáhla 1mil Kč. Tento fakt současné zastupitelstvo nemohlo jen tak přejít a již krátce po volbách se
začalo cenou vody zabývat. Obec se musí chovat jako správný hospodář a navíc nám zákony nařizují
oddělený účet na vodu, který zatím nemáme a vyrovnané (ideálně plusové) hospodaření.
Kvalita vody je také ovlivněna stářím vodovodu (z roku 1929) a nerovnoměrným odběrem (kdy o víkendu
dochází k nárazovému zvýšení odběru a uvolnění kalů z potrubí). Naším cílem je připravit Plán obnovy,
kde je třeba zohlednit stáři vodovodu a nutné investice do jeho výměny, stejně jako možnosti zvýšení
kvality vody, což ovšem stojí nemalé částky. Voda je drahá komodita, mnohde už se jí nedostává. Děkujme
našim zastupitelům v minulosti, že zajistili vydatný zdroj. Neberme vodu jako samozřejmost a vraťme jí
její cenu.
Přehled příjmů a vydání – vodovod
rok
příjmy
výdaje
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

205.083,183.762,217.954,188.526,200.622,134.864,148.153,172.876,110.316,94.960,-

455.484,469.039,225.863,372.961,521.949,141.689,237.238,263.218,211.133,121.400,-

vodárna m3
20,-Kč/m3
20,20,20,20,16,16,16,16,16,-

7.794
7.642
7.749
7.808
8.417
8.513
9.228
9.598
14.412
12.778

Skutečné náklady na
výrobu m3 pitné vody
58,44
61,37
29,14
47,76
62,01
16,64
25,70
27,48
14,64
9,50

Výdaje podrobněji za posledních 5 let
rok

ostat.
osobní.
výdaje

nákup
pojistné pojistné nákup
elektrická ostatních opravy a
sociální zdravotní materiálu energie
služeb
udržování

daně a
poplatky

celkem
výdaje

m3

2014
94 760
3157
1137
14 946
15 640
14 615
353 694
24 000
521 949 7 794
2015
54 630
0
0
10 100
17 490
53 983
212 758
24 000
372 961 7 642
2016
43 060
0
0
12 851
29 342
19 919
96 691
24 000
225 863 7 749
2017
82 622
0
0 106 784
20 451
57 866
177 316
24 000
469 040 7 808
2018
97 090
0
0 144 942
19 580
25 008
144 864
24 000
455 484 8 417
celkem 372 162
3 157
1 137 289 623 102 503 171 391
985 323 120 000 2 045 297 39 410
průměr 74432,40 3157,00 1 137,00 57924,60 20500,60 34278,20 197064,60 24000,00 409059,40 7 882
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SOKOL KAMBERK INFORMUJE
V letošním roce Vás oslovuji poprvé a to se již soutěže blíží k závěru. Po čtyřiadvaceti kolech ve třetí třídě
jsme na devátém místě (tj. klidný střed tabulky), nevyšly nám poslední tři zápasy které jsme měli vyhrát, a
hráli jsme nerozhodně, což je ztráta šesti bodů a v tabulce to znamená čtyři místa. Nicméně klidný střed
tabulky umožňuje v klidu připravit posílení mužstva a doufat, že se příští rok povede lépe. Poslední zápas
jsme odehráli v nových světle modrých dresech s nápisem Kamberk na zádech, které zakoupila obec.
Děkujeme.!
Žáci hrají svou druhou sezonu ale zatím zlepšení pozorují pouze trenéři, jelikož výsledky zatím dobré
nejsou. Rozdíl výkonů při tréninku a v zápase je veliký. V tréninku by se pokopali, hrají s chutí dokonce i
běhají, ale přijde zápas a jako by se soupeře báli, po hřišti pouze chodí jsou absolutně bezkontaktní a
výsledky asi nejvíc mrzí trenéry. Ale i jim věříme že už letošní ročník bude lepší. Pro doplnění mužstva
hledáme žáky ročníků 2009 a 2010.Pokud byste o nějakém chlapci věděli pošlete ho mezi nás. příp. na
tel.722905188.
Dále Vám přiblížím náš další program:
5.července pořádáme taneční zábavu na fotbalovém hřišti za bytovkami. Hrát bude kapela „Franťáci“
začátek asi od 20,00 hod.
13.července na sokolském hřišti pořádáme turnaj v nohejbale trojic. Přihlášky u p. Kosáka Jakuba
20.července pořádáme na sokolském hřišti turnaj ve volejbale smíšených družstev. Přihlášky u p. Hirsche
Ondřeje
27.července v rámci kamberské poutě pořádáme dopoledne asi od 9,00hod. dětský den,
Odpoledne od 14,00hod. fotbalový memoriál Jana Wildta a večer taneční zábavu na fotbalovém hřišti,
k tanci a poslechu hraje kapela Maďar band (bývalý Profil)
Rádi bychom Vám popřáli na uvedených akcích dobrou zábavu a zároveň Vás chceme požádat jestli byste
nemohli uvedené akce tak trochu propagovat mezi známými a přáteli.
Hezké prožití léta přejí kamberští sokolové

DĚTSKÝ ODDÍL PŘI SDH KAMBERK
Od soboty 6. dubna se kamberské děti scházejí co 14 dní a pod vedením zkušených hasičů z řad SDH
Kamberk se zaučují pro boj s živly. Nejbližší trénink je v neděli 9. června od 13:00 do 14:30, tentokrát již
s vodou. Děkujeme moc Karlovi Slámovi ml. a Milanu Jechoutkovi ml., že se mladé hasiče starají. Pokud
půjde vše dobře, naši mladí hasiči předvedou o pouti první útok s vodou. Přijďte je podpořit.
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Aktuálně máme nový výměnný fond z benešovské knihovny o počtu 120 svazků.
Obecní knihovna se nachází v 1. patře budovy Obecního úřadu. Otevřena je v pondělí 9:30-10:00 nebo
individuálně dle dohody na tel: 777 938 568. V knihovně je k dispozici internet. Je možné zapůjčit
časopisy: Rybářství, Marianne Bydlení, Venkov a styl, Krásný rok, Moje země.

PLÁNOVANÉ AKCE
STAVĚNÍ MÁJE V PŘEDBOŘICÍCH
BRIGÁDA PŘED POUTÍ
V sobotu 8. června bude, jako každý rok,
postavena máj na předbořské návsi. Jedná se o
oblíbenou a pohodovou sousedskou akci, kterou
„Předbořáci“ organizují sami a udržují tak tradici.

V sobotu 20. července bude brigáda na zvelebení
obce před poutí. Sraz bude v 8:00 před budovou
Obecního úřadu. Uvítáme nářadí (vidle, hrábě,
křovinořezy). Rovněž nezapomeňte na dobrou
pracovní náladu. Občerstvení zajištěno.

ZÁJEZD
Obec bude v sobotu 15. června 2019 organizovat
zájezd na trase: Prachovské skály, zámek
Humprecht u Sobotky a Poděbrady. Odjezd od
prodejny v 5:00 ráno, příjezd po 19. hodině. Cena
dopravy 400 kč na osobu. Zájemci se mohou
hlásit u Aleny Jenšíkové, spolu se složením peněz.
Pro malý zájem z řad našich občanů, budeme
zvažovat, zda zájezd na podzim vůbec uskutečnit.

KAMBERSKÁ POUŤ
O víkendu 27.-28. července bude v Kamberku
probíhat pouť s tradičním programem. Pokud se
týká mše svaté v kostele, prozatím, z důvodu
nemoci pana faráře Říhy, není jisté, zda bude
sloužena. Máme zajištěny pouťové atrakce od
rodiny Němečkovýh. Pouťové kulturní akce
budou jako vždy pod taktovkou našich Sokolů,
kteří vás jistě budou o všem včas informovat.

TANEČNÍ ZÁBAVA
V pátek 5. července pořádá TJ Sokol Kamberk
taneční zábavu na fotbalovém hřišti. Zahraje
kapela Franťáci.

POUŤOVÁ ZÁBAVA
V sobotu 27. července pořádá TJ Sokol Kamberk
taneční pouťovou zábavu na fotbalovém hřišti.
Zahraje kapela Maďar Band.

TURNAJ V NOHEJBALE
V sobotu 13. července se na sokolském hřišti koná
turnaj v nohejbale trojic. Přihlášky u p. Kosáka
Jakuba

RYBÁŘKÉ ZÁVODY V HRAJOVICÍCH
V druhé polovině září se budou v Hrajovicích
konat rybářské závody. Více info v dalším
Zpravodaji.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 20. července se na sokolském hřišti koná
hřišti turnaj ve volejbale smíšených družstev.
Přihlášky u p. Hirsche Ondřeje
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Společenská rubrika
8.6. oslaví 50 let pan Libor Zeman
29.7. oslaví 65 let paní Věra Jenšíková
12.9. oslaví 70 let paní Miloslava Forejtová
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 10.5.2019 zemřela paní Ivana Kočová, čest její památce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEN MATEK A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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