ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 9
Máte před sebou jarní Zpravodaj, ve kterém Vás informujeme o právě ukončené plesové sezoně a prvních
jarních akcích, které se v obci konaly. V nejbližší době bude opět umožněn svoz nejrůznějších odpadů.
Obec má snahu zorganizovat jednodenní výlet do Českého Krumlova a samozřejmě dojde k úpravám,
které mají za cíl zpříjemnit život v obci a okolí. Více na následujících stranách.

VÍTÁNÍ JARA, TOPENÍ MORANY
V neděli 25. března byla z Kamberka vyhnána zima a přivítáno jaro. Celá výprava vyrazila od kostela
s Moranou v čele k lávce přes Blanici. Tam jsme Moranu podpálili (a nejen ji, pokud jste si všimli
vypálené trávy vedle lávky) a vhodili do řeky. Nakonec jsme se prošli do lesa na Sekeře, kde jsme se
podívali na vloni navštívenou studánku s dosud nesplněným závazkem ji vyčistit. Snad se nám to
v dohledné době podaří.

STALO SE…
HASIČSKÝ PLES
V sobotu 21. ledna se konal hasičský ples, o kterém jsme psali již minule, ovšem neměli jsme fotografie.
Ty Vám nabízíme dnes

MAŠKARNÍ PLES
V sobotu 17. března pořádali „Rodáci“ již tradiční maškarní ples. O nejlepší masku soutěžilo na 60
účastníků. Ti, co masky neměli mohli zkusit štěstí alespoň v tombole. Nejlepší maskou byla zvolena
„Simpsonovic rodina“, na druhém místě se umístily „Zajíčci“ na třetím místě uzrálo „Hroznové víno.

NOC S ANDERSENEM
V pátek 30. března se kamberská obecní knihovna připojila do celorepublikové akce Noc s Andersenem.
Od 17 hodin byla knihovna otevřena pro každého i s možným přespáním. Nakonec se účastníci dohodli,
že spaní pro letošek vynecháme. Akce byla ukončena ve 20 hodin. Příští rok se pokusím nepodcenit
propagaci a snad se nás sejde víc a konečně se i vyspíme ve „staré škole“.
PŘEDVELIKONOČNÍ BLEŠÍ TRH
Poslední březnovou sobotu dopoledne se „konal“ první letošní bleší trh. Bohužel, snad díky nepřízni
počasí, se nesetkal se zájmem občanů. Další bleší trh, pokud bude zájem je i nadále organizovat, by se
mohl konat koncem května. Více informací bude v dalším Zpravodaji.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 28. 2. 2012.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek,
M. Kakos, I. Melicharová, L. Nárovcová,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: J. Jechoutek, M. Kakos
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:1) Kontrola usnesení z 27. 12. 2011
2) Inventura obecního majetku - schválení
dokladové
a
fyzické
inventury
dle
inventurního zápisu
3) Hospodaření v obecních lesích
4) Přehled žádostí o dotace na rok 2012 a plán
prací na zvelebení obce v roce 2012
5) Užívání bytů č. 2,3 a 4 v č.p. 2 v Kamberku
6) Žádost o prodej části obecního pozemku
parc. č. 3734/1 v k.ú. Kamberk v Hrajovicích
7) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO jednohlasně schválilo fyzickou i dokladovou
inventuru obecního majetku dle
inventurního
zápisu.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo pro rok 2012
samovýrobu dřeva v obecních lesích. Přidělené
díly lesa určené k samovýrobě dřeva musí být do
konce roku zpracovány a uklizeny.
V současné době se provádí těžba v lese “Na vršku”
dle LHP. Vytěženo bude cca 300 m3.
V dubnu se bude provádět výsadba.
4) Obec požádala o následující dotace pro rok 2012:
Kaplička v Předbořicích - rozpočet 541.000,- ,
požadavek
SK
fond
opravy
památek
MK - havarijní program
Rybník v Předbořicích - rozpočet 95.000,- , FROM
Brožura o Muzeu - rozpočet 102.000,- ,SK - fond
cestovního ruchu
Pokud obec nedostane dotaci na opravu rybníka v
Předbořicích provede oprava sama.
Dále plánujeme přístupové cesty ke hřbitovu, kostelu
a podlahu v pergole na dětském hřišti. Také opravíme
okna v kanceláři OÚ a v knihovně.
5) ZO poměrem hlasů 6 pro 1 se zdržel hlasování
rozhodlo neprodloužit smlouvu na nájem obecního
bytu č. 4 v p. č. Kamberk 2 pí Ivaně Hrdličkové, které
dosavadní smlouva končí
30. 6. 2012. Do té doby
je povinna uhradit všechny finanční závazky vůči
obci a předat
byt v původním stavu, tedy vybílený
a opravený, příslušné komisi OÚ.
ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit nájemní
smlouvy na byty č. 2 a 3 v č.p. 2 v Kamberku p.

Kahounovi a Vosátkovi na 2 roky, tedy do 30. 4.
2014.
6) ZO vzalo na vědomí žádost p. Davida Trojánka na
odkup části obecního pozemku parc. č. 3734 v k.ú.
Kamberk v Hrajovicích. K žádosti se vrátí na příštím
zasedání.
7) - ZO jednohlasně rozhodlo vyplatit odměnu
autorům, kteří dopisují kroniku obce od roku
1950 do roku 2010. Odměna bude vyplacena vždy po
předání díla.
- ZO jednohlasně rozhodlo upravit zeleň kolem
hřbitova, nemocné stromy budou poraženy, zdravé
prořezány, aby neohrožovaly náhrobky a návštěvníky
hřbitova.
- ZO vzalo na vědomí žádost Sokola Kamberk,
který nabízí výměnu sokolovny za zbudování
fotbalového hřiště. ZO bude nadále se Sokolem
jednat.
- ZO jednohlasně rozhodlo upravit obecní
pozemek u rybníka (u “Volšiček”) pro koupání
malých dětí a umístit další lavičky u místních
komunikací.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které
je nedílnou součástí zápisu.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 28. 2. 2012.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo fyzickou i dokladovou
inventuru obecního majetku dle inventurního zápisu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo samovýrobu dřeva v
obecních lesích pro rok 2012
- ZO poměrem hlasů 6 pro 1 se zdržel hlasování
rozhodlo neprodloužit nájemní smlouvu na obecní byt
č. 4 č.p. Kamberk 2 pí Ivaně Hrdličkové.
- ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájemní
smlouvy na obecní byty č. 2 a 3 v č.p. 2 v Kamberku
p. Kahounovi a p. Vosátkovi do 30. 4. 2014.
- ZO jednohlasně rozhodlo vyplatit odměnu autorům,
kteří dopisují kroniku. Odměna bude vyplacena vždy
po odevzdání díla.
- ZO jednohlasně rozhodlo upravit zeleň okolo
hřbitova.
- ZO jednohlasně rozhodlo upravit obecní pozemek u
“Volšiček” u rybníka pro koupání malých dětí.
- ZO jednohlasně rozhodlo instalovat lavičky u
místních komunikací.

Další veřejná schůze OZ bude 23.4.2012 od
17:00 hod.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
.
kontejner zvýšený zájem, pak bude zajištěn i na
NÁJEM HROBOVÝCH MÍST
OÚ upozorňuje nájemce hrobových míst na to, že
v tomto roce většině hrobových míst dochází doba
pronájmu a je třeba prodloužit nájemní smlouvy a
zaplatit nájem na další desetiletí.

SAMOVÝROBA DŘEVA
I letos bude občanům umožněna samovýroba dřeva
v obecních lesích. Pravidla byla upravena a to jak ve
smyslu kontroly, tak ve zpoplatnění samovýroby.
Cena je rozdělena podle kvality dřeva na 3 kategorie
(úklid po těžbě – zdarma; slabé dřevo do průměru 10
cm – 50,- Kč/prm; a ostatní nad 10 cm 200,- Kč/prm).
Zájemci o samovýrobu se nově hlásí pouze na OÚ,
kde podepíší smlouvu. Na konkrétní místo výroby
dřeva bude zájemce zavádět pan Šmíd a pan Šedivý.

PRÁCE V LESE
Hasiči a myslivci uspořádají brigádu na sázení
stromků. Vzhledem k většímu objemu sázení i
ostatních prací v lese hledá Obec Kamberk
pracovníky na práci v lese (tyto práce budou
zaplaceny). Zájemci se prosím hlaste na OÚ.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER A
ŽELEZNÝ ŠROT
V pátek 18. května bude vedle budovy OÚ umístěn
velkoobjemový kontejner pro potřeby občanů. Tento
bude obměňován dle zájmu a využití. Do tohoto
kontejneru není možné ukládat nebezpečný odpad,
pneumatiky, tříděný a biologický odpad. Bude-li o

pondělí 21. května.
Na obvyklých místech v Hrajovicích, Kamberku a
Předbořicích bude též možné ukládat železný šrot a to
v době od 28. dubna do 12. května.
V květnu proběhne i svoz nebezpečného odpadu,
termín dosud není znám, po udání data technickými
službami Vás budeme informovat na vývěskách.

BRIGÁDA NA ZKULTIVOVÁNÍ LOUKY
„U VOLŠIČEK“
Obec žádá občany o pomoc při vysekání starého
travního porostu na louce u rybníka, která bude
upravena a doplněna o lavičky, tak aby už v této
sezoně mohla sloužit občanům k rekreaci a koupání,
tak jako sloužila v minulosti. Dobrovolníci se sejdou
v sobotu 14. dubna v 9:00 před OÚ. Uvítáme
křovinořezy, hrábě a dobrou náladu.

SLUŽBY POŠTY
V Kamberku ze zatím podařilo zachovat poštu, ale je
málo využívána a tak znovu hrozí její zrušení. Je to
hlavně na nás - pokud chceme zachovat naši pobočku,
je třeba, aby tato byla plně využívána. Stačí málo –
plaťme v Kamberku složenky, vyzvedávejme
hotovost, posílejme balíky, apod, aby kamberská
pobočka obhájila svou existenci i do budoucna.
Prodej doplňkových služeb, např. novin, bohužel není
dostatečným důvodem k jejímu zachování.

PEDIG
Kurzy pedigu jsou do konce srpna pozastaveny.
Znovu budou pokračovat v úterky od září 2012

Z DOTAZNÍKŮ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU POSÁZAVÍ
Součástí minulého Zpravodaje byla i Tisková zpráva POSÁZAVÍ o.p.s. a anketní lístky, na které jsme mohli napsat
svojí odpověď na otázku "Co byste ve svém bydlišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudovali,
opravili ...?" Cílem bylo zjistit potřeby občanů a dle toho přizpůsobit dotační politiku po roce 2013.
Vyplněné anketní lístky vhodilo do dopisní schránky Obecního úřadu jen pár obyvatel, dá se tedy říci že jsme se
současným stavem spokojení… Několik připomínek včetně reakce Obecního úřadu zveřejňujeme.
.
„Proč je voda z vodovodu tak cítit chlórem?“ - Chlor
se do pitné vody přidává kvůli potlačení bakteriálního
znečištění a jeho vnímání je subjektivní. Dle
pravidelných rozborů odpovídá kvalita vody normě a
to včetně volného chloru. Přesto se správce vodovodu
bude snažit množství dávkovaného chloru postupně
snížit.
“Opravte vodovod, kanalizaci, vybudujte čističku“ Opravy vodovodu probíhají průběžně, letos bude
vyměněna část uzávěrů. Kanalizace, kterou
provozujeme v obci, je pouze dešťová kanalizace,
není možno do ní vypouštět splašky ani jiné odpadní
vody. Každý občan si musí likvidaci odpadních vod

zajišťovat sám a na svoje náklady, nejčastěji jejich
hromaděním v jímce kterou následně vyveze a
odpadní vody nechá zpracovat čistírnou odpadních
vod ve Vlašimi. Můžeme doufat, že se někdy
v budoucnu dočkáme i splaškové kanalizace a
čističky odpadních vod. Je to ale veliká investice,
jejíž financování zatím není v možnostech obce ani
jejich občanů.
“Zaveďte do obce plyn“ – Podmínkou je spoluúčast
občanů a dostatečný počet zájemců o plyn, kteří se
zaváží k odběrům V současnosti je plynofikace
nereálná.

PROBLEMATIKA RYCHLÉ ZÁCHRANÉ SLUŽBY
Prvotní otázka byla: „Odkud přijede sanitka a kam mě odveze (do Tábora nebo do Benešova), pokud si
zavolám „záchranku“ – linku 155? A můžu si vybrat, kam mě, nebo moje blízké, odvezou?“
Kontaktovali jsme pro Vás jak RZS Středočeského, tak i Jihočeského kraje, s žádostí o vyjádření a
upřesnění současné situace.
Pokud budete volat „záchranku“ z pevné telefonní linky, dovoláte se pracovníkovi operačního střediska
Středočeského kraje v Kladně. Pokud budete volat z mobilního telefonu, tak záleží na umístění „vysílače“
ke kterému se váš telefon připojuje. Dovoláte na buď Středočeský dispečink do Kladna a nebo na
Jihočeský dispečink do Českých Budějovic.
„Posádky Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje jsou řízeny operačním střediskem v Českých
Budějovicích. Pracovníci operačního střediska byli upozorněni na to, že se obec Kamberk nachází ve
Středočeském kraji, ale někteří její obyvatelé mají praktického lékaře v Mladé Vožici a do nemocnice jsou
zvyklí dojíždět do Tábora a mají tam dokumentaci. Nejbližší posádka Zdravotnické záchranné služby je v
Mladé Vožici. Pokud se tedy občan Kamberka dovolá na operační středisko záchranné služby do Českých
Budějovic, bude k němu vyslána posádka z Mladé Vožice, nebude-li na výjezdu k jinému pacientovi na
jiném místě mladovožicka. Pokud posádka z Mladé Vožice není volná, další nejbližší posádka je ve
Vlašimi, odkud by správně měla záchranka do Kamberka vyjíždět. Pokud zasahuje tato posádka a nemůže
předat pacienta jihočechům, může dojít k tomu, že pacient je skutečně transportován do nemocnice v
Benešově. Pokud se občan Kamberka dovolá na operační středisko ZZS Středočeského kraje, což se může
stát, může požádat o přepojení na Jižní čechy a vyslání mladovožické posádky a bude-li to možné a
nebude hrozit prodlení, bude mu vyhověno, neboť jsme problém s kolegy ze středočeského kraje již
probrali. Samozřejmě, že k případům,kdy je pacient směrován do nemocnice v Benešově může dojít,
neboť vysílat posádku až z Tábora je možné až v případě, kdy není dostupná ani posádka z Vlašimi, neboť
dojezdová doba do Kamberka by byla neúměrně dlouhá a naší povinností a cílem je být u pacienta v
nejkratší možné době. Doufám však, že tyto případy budou pouze vynucenou výjimkou a nikoli
pravidlem.Samozřejmě, že pro chronicky nemocné nebo opakovaně hospitalizované pacienty by bylo
dobře mít doma alespoň kopii poslední propouštěcí zprávy z nemocnice, kterou jim jistě poskytnou v
nemocnici nebo poskytne praktický lékař v Mladé Vožici , tedy MUDr.Smažík nebo MUDr.Krajči.“
MUDr.Marek Slabý, ředitel ZZS JčK
Jakým způsobem se rozhoduje, kam bude pacient po zavolání RZS odvezen? (krajová příslušnost, vzdálenost
nemocnice apod.)
V prvé řadě se rozhoduje podle zdravotního stavu pacienta, v urgentních případech je pacient převezen na nejbližší
zdravotnické pracoviště s oddělením, které odpovídá jeho zdravotnímu stavu. Dále se zohledňuje to, do které
nemocnice pacient spadá podle bydliště a v poslední řadě také kde se léčí.
Je možné nějakým způsobem ovlivnit nemocnici, kam bude občan odvezen?
Do jisté míry ano, pokud se nejedná o velmi vzdálenou nemocnici, kdy by transport do vzdáleného zdravotnického
zařízení znamenal odkrytí regionu a absenci záchranné služby na výjezdovém stanovišti na dlouhou dobu a zároveň
dlouhý transport ohrozil pacienta. Ve vašem případě, kdy jsou benešovská a táborská nemocnice téměř stejně
daleko, mohou samozřejmě záchranáři přihlédnout k přání pacienta a k tomu, kde se léčí. Občany obce Kamberk a
okolí vozíme do nemocnice v Táboře i Benešově, pokud pacientův zdravotní stav nevyžaduje např. transport na
specializované oddělení v Praze.
Jaká je v současnosti garantovaná dojezdová doba RZS? Odkud je obsluhována naše obec (Kamberk)?
Nyní je dána vyhláškou do patnácti minut. Od 1.dubna podle nového zákona o ZZS do dvaceti minut. Do obce
Kamberk nejčastěji vyjíždějí záchranáři z Vlašimi. Dojezdové časy jsou do této vzdálené obce pod hranicí patnácti
minut.
Dále bychom rádi upozornili na možnost konzultace zdravotního stavu a následného řešení na lince RZS
středočeského kraje 800 888 155, volání na tuto linku je zdarma.
Tereza Janečková, Tisková mluvčí RZS středočeského kraje

KNIHOVNA
Jarní otvírací doba (od dubna):
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. Od května pravděpodobně bude obnovena sobotní otvírací
doba. Aktuální informace o otvírací době jsou na vchodových dveřích do budovy Obecního úřadu.
Knižní novinky – Knihovní fond byl doplněn o množství knih pro děti a mládež, stejně tak i o
nejprodávanější tituly roku 2011 (Umberto Eco – Pražský hřbitov; Michal Viewegh – Mafie v Praze aj.).
V nejbližší době též očekáváme zásilku knižního daru z nakladatelství Stratosféra. Seznam bude vyvěšen
na nástěnce knihovny v 1. patře budovy OÚ.

SPOLEČENSKÉ AKCE
VÝLET NEJEN ZA PAMÁTKAMI UNESCO DO JIŽNÍCH ČECH
První výlet se bude konat v sobotu 2. nebo 9. června. Cílem bude Český Krumlov, Holašovice a klášter ve
Zlaté Koruně. Autobus bude zajíždět i do Hrajovic a Předbořic. Odjezd v brzkých ranních hodinách,
návrat večer. Cena bude dle počtu účastníků, nicméně nepřekročí 300,- Kč na osobu. Zájemci prosím
hlaste se již nyní na OÚ, kde zároveň obdržíte podrobnější informace. Každý účastník též dostane
podrobný program akce i s informacemi o jednotlivých památkách a cenách vstupů.

DEN MATEK A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 13. května od 15:00 hodin přivítáme nové občany naší obce narozené po roce 2008 včetně a
oslavíme zároveň Den matek.Akce se bude konat v prostorách OÚ. Občerstvení bude zajištěno. Děti
mohou po přivítání řádit v herně, dospělí pak mohou využít setkání a strávit příjemné odpoledne se
sousedy. Mimořádně bude otevřena i knihovna, bude tedy možné si zapůjčit, či vrátit knihy
.

Významné jubilea v nejbližší době oslaví:
31.3. pan Lubomír Kostelka
6.4. paní Marie Honsová
10.4. paní Jarmila Petrlíková
24.4. paní Jana Jircová
22.5. paní Jana Procházková
28.5. paní Hana Dvořáková
31.5. paní Marie Gollová
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
V březnu nás opustila paní Marie Všetečková

Kalendárium
14.4.2012
9:00
21.4.2012
20:00
23.4.2012
17:00
28.4. – 12.5.2012
13.5.2012
15:00
18.5.2012
2.6. nebo 9.6.2012

Brigáda na zvelebení „rekreační louky“ u rybníka
Velorex Rock – taneční zábava v sále Sokola v Kamberku
Veřejná schůze zastupitelstva obce
Železný šrot na vyhrazených místech
Vítání občánků a oslava Dne matek
Velkoobjemový kontejner v Kamberku (dle potřeby i 21.5.)
Jednodenní zájezd do Českého Krumlova, Holašovic a kláštera ve Zlaté Koruně

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 9, vydáno 7.4.2012. Příspěvky prosím posílejte e-mailem na: Linda.nary@volny.cz

