ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 23
CESTA ZA ZLATEM
V sobotu 30. května 2015 se uskutečnil 2. ročník pochodu s rýžováním zlata pod názvem CESTA ZA
ZLATEM. Účastníci pochodu absolvovali jednu ze tří pěších tras v délce 4, 10 nebo 20 km, navštívili
Muzeum venkova v Kamberku a vyzkoušeli si rýžování zlata pod vedením zkušených instruktorů.
Výchozím místem byla v letošním roce farma Dolejší mlýn. Pořadatelem akce, které se letos zúčastnilo
téměř 200 lidí, byl Český svaz ochránců přírody, Obec Kamberk a Český klub zlatokopů.
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DEN MATEK
Oslava Dne matek proběhla v sobotu 9. května 2015 v sále Sokola Kamberk. Každá z žen obdržela
květinu, bylo připraveno občerstvení a pro dobrou zábavu hrála živá hudba. Několik dětí zazpívalo
písničku nebo předneslo básničku. Oslavu organizovala Obec Kamberk.
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RALLYE KAMBERK 2015
Již 9. ročník Rallye Kamberk se konal v sobotu 20.června 2015. Organizátoři z řad Sokola Kamberk
připravili pro posádky závod, při kterém v několika orientačních etapách, jejichž trasu si závodníci
„rozklíčovávají“ z propozic, plnili náročné i méně náročné úkoly. Celý den byl zakončen zábavnými
scénkami, tentokrát na téma pohádky O dvanácti měsíčkách. Závod v letošním roce vyhrála posádka Karla
Slámy.
Rozsáhlou fotogalerii si můžete prohlédnout na stránkách www.kamberk.cz
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
Na tradiční pálení čarodějnic a stavění máje došlo v Kamberku 30. dubna a v Předbořicích pak 23. května.

CESTA NAŠÍ ŘEKY
Pod názvem Cesta naší řeky se skrývá projekt Celosvětový tanec pro vodu, upozorňující na potřebu
ochrany vody, který se v letošním roce uskutečnil 20.6. i v Kamberku na tvrzi.
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PROPUSTEK V PŘEDBOŘICÍCH
V dubnu a květnu byla realizována oprava mostku a odvodnění podél silnice v Předbořicích. Práce byly
financovány z rozpočtu obce a náklady dosáhly 250 tisíc korun. Po dokončení realizace, ještě před tím, než
břehy zpevnila vysetá tráva, došlo k poškození svahů přívalovou vodou. Oprava bude provedena začátkem
července.

VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES
Byla provedena výměna celkem 6 starých poruchových osvětlovacích výbojkových těles za nové diodové.
Zároveň byla opravena nefunkční osvětlovací tělesa a instalován nový reflektor osvětlující kostel
v Kamberku. Celkové náklady dosáhly 36 tisíc korun a byly hrazeny z rozpočtu obce.

OPRAVY KOMUNIKACÍ PO VÝMĚNĚ VODOVODNÍCH UZÁVĚRŮ
Proběhla oprava komunikací po výměně vodovodních uzávěrů. Náklady na výměnu uzávěrů jsou zatím
přibližně 200 tisíc korun v roce 2015 a 390 tisíc korun v roce 2014. Veškeré náklady jsou hrazeny
z rozpočtu obce.
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PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ
V neděli 14. června 2015 večer přišel vydatný déšť, který, bohužel již tradičně, vyplavil hlínu z nevhodně
osetých polí kukuřice a brambor na komunikace a do obce. Nejvíce byla postižena cesta na Hrnčíře na
hranici katastru, dále cesta na Hrajovice u lagun, okolí potoka v Kamberku za řekou. V Předbořicích došlo
k poškození nově vybudovaného odvodnění vodou tekoucí z Táhlí. Komunikace částečně uklidili původci
způsobených škod – hospodáři na pozemcích, ze kterých došlo k naplavení. Obec realizuje opravu
odvodnění v Předbořicích a opětovné vyčištění zaneseného koryta v Kamberku za řekou. Tam by příští rok
mělo dojít i na opravy propustků, aby voda lépe odtékala.

OPRAVY BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
V loňském roce byla provedena výměna oken v celé budově bývalé školy. V letošním roce práce pokračují
začištěním kolem oken, natřením okapů a parapetů, opravami a vybílením vnitřních prostor a zařízením
společenské místnosti. Ještě bude provedena oprava venkovního nátěru fasády. Celkové náklady dosáhly
v letošním roce zatím 130 tisíc korun.
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PROPUSTEK V HRAJOVICÍCH
Byla provedena oprava zábradlí na propustku
v Hrajovicích a po předchozí likvidaci náletových
dřevin také odvodnění v okolí brodu přes
Pravětický potok.

VÍTACÍ CEDULE
Instalace uvítacích cedulí byla
koncem května.

SVATBA
Velikou svatbu zažily Hrajovice a Kamberk
v sobotu 13. června 2015. Martině a Pepovi
Procházkovým přejeme všichni hodně štěstí !

ZÁSAH HASIČŮ NA RYBNÍKU
V sobotu 4. července „zasahovala“ jednotka
hasičského záchranného sboru na rybníku
Kamberk. Telefonicky jim byl nahlášen výskyt
olejové skvrny na hladině. Po příjezdu hasičů bylo
konstatováno, že se nejedná o ropné ani
nebezpečné znečištění a po odebrání vzorků
jednotka odjela.

realizována

SUCHO
Všichni pociťujeme velké sucho, průtok v řece
Blanici je aktuálně pouze 16 litrů za vteřinu,
(průměrný průtok je cca 900 litrů za vteřinu)! Přes
splav Kamberského rybníka neteče prakticky
žádná voda.
Dobrou zprávou je, že ve vodojemu v Kamberku
je zatím vody dostatek.
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KAPLE V PŘEDBOŘICÍCH
Probíhá oprava střechy kapličky v Předbořicích. V součinnosti realizační firmy RE-IN s.r.o. a Státního
památkového úřadu (kaplička je památkově chráněná) bude provedena rekonstrukce věžičky a její nové
oplechování, oprava krovu a položení nové prejzové krytiny. Celkové finanční náklady jsou vyčísleny na
380 tisíc korun, z toho 120 tisíc korun je přislíbená dotace Ministerstva kultury.
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Z HISTORIE KAPLE SVATÉHO VOJTĚCHA V PŘEDBOŘICÍCH
Mnozí z Vás si jistě všimli, že na kapli v Předbořicích probíhá oprava střechy a nebylo by
tedy špatné říci si něco o historii této dominanty Předbořic.
Kaple je v podstatě nová, pochází až z počátku 20. století, přesněji z roku 1907. Kaple je
zasvěcena sv.Vojtěchu a proto se v Předbořicích v neděli kolem 23.dubna slaví pouť. Kdo s
myšlenkou postavit kapli přišel, kdo ji stavěl a průběh stavby se mi zatím nepodařilo v žádném
soudobém pramenu najít. I tak je nejvíce pravděpodobné, že část nákladů na stavbu byla hrazena z
peněz věnovaných místními obyvateli. Nejvíce informací by se asi nacházelo v kamberské farní
kronice, ale ta je považována za ztracenou a tak si tedy musíme vystačit s málem.
Jak jsem již uvedl, kaple je z r.1907, v té době byl duchovním správcem farnosti farář
P.Václav Širůček. Letopočet 1907 je i na oltáři, který pochází z dílny firmy J.F.Buk v Praze. V
kronice obce Předbořic, založené v roce 1924, se uvádí, že zdejší rodák z č.p.2, P.Josef Vobrátil
věnoval 1000 K, aby se z těchto peněz kaple udržovala a opravovala. P.Josef Vobrátil se narodil
14.10.1842 a byl synem Jana Vobrátila a Marie rozené Trantové ze Skrýšova. Jako kněz působil
mimo jiné jako kooperátor v Roudnici nad Labem a jeho posledním působištěm byla Račiněves u
Roudnice nad Labem, kde13.5.1908 zemřel jako tamní farář a knížecí arcibiskupský notář. Je zde
pochován a jeho hrob se dodnes udržuje.
Jak napsáno výše, je kaple zasvěcena jednomu z našich národních patronů, sv.Vojtěchovi,
od jehož mučednické smrti uběhlo v roce výstavby kaple 910 let. Svatý Vojtěch pocházel
z knížecího rodu Slavníkovců a byl 2. pražským biskupem. Při mocenském boji mezi Přemyslovci a
Slavníkovci smrti unikl, nalezl ji ale v pohanském Prusku v roce 997.
Sama kaple tedy není nijak zvláště stará, nikoliv však zvonek, o kterém by se dalo říci že
pochází z doby, kdy byla Marie Terezie ještě „teenager“, a sice z roku 1731. Až do postavení kaple
nesla zvonek zřejmě nějaká jednoduchá zvonička nebo byl jen zavěšen na stromu. Na první
katastrální mapě Předbořic z roku 1829 není zakreslena žádná stavba, která by funkci zvoničky
nebo kaple plnila. Nápis na zvonku hlásá :" Lil Jan Brikner dal lít poctivý muž Václav Michal
1731". Zmíněný Václav Michal byl hospodářem na č.p.3 v letech 1709-1735 a zastával též úřad
rychtáře. Po přenesení zvonku na věžičku kaple plnil zde svoji úlohu až do roku 1942, kdy byl
sejmut a měl být roztaven pro válečné účely. Administrátor zdejší farnosti P.Ignác Foch
(mimochodem poslední správce kamberské farnosti, který v Kamberku bydlel) sepsal 21.března
1942 žádost na okresní úřad v Táboře za ponechání zvonku pro jeho historickou cenu, kterou
dokládá citací nápisu. Starosta obce Jan Vondráček k žádosti doplnil, že zvonek je používán jako
jediné místní poplachové zařízení. Odpověď z okresního úřadu však přišla zamítavá a zvonek byl
zrekvírován. Šťastnou náhodou zvonek neporušen válku přečkal a vrátil se opět na své místo.
Zvonit poledne, klekání, ale třeba i umíráček bylo jednou z povinností obecního pastýře neboli
slouhy. Jako odměnu za tuto službu měl v Předbořicích k užívání obecní pozemek, kterému se
dodnes říká Palouk od zvonění nebo též Slouhova louka.
Za dobu trvání kaple došlo již k několika opravám její střechy. První velká oprava proběhla
v červenci 1929, kdy po vichřici (4.7.1929) byla krytina i věžička vážně poškozeny. Zároveň byla
vyvrácena lípa u kaple, kterou tam v roce 1907 zasadil František Koupený z č.p.4. K další opravě
krytiny došlo někdy koncem 30. let. Opravu provedl Václav Veselka, mistr pokrývačský z Louňovic.
Oprava tehdy stála 468 Kč. Zmínil jsem pouze tyto dvě opravy, neboť je mám doloženy písemně. Z
vyprávění pamětníků vím, že větších i menších však oprav proběhlo více.

Sestavil Jiří Dobeš z Předbořic
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LIST Z KRONIKY OBCE PŘEDBOŘICE
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SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Hlavní naší náplní je účast ve IV.třídě okresní fotbalové soutěže. Vypadalo to, že se nám bohužel
ani letos nepovede postoupit do vyšší soutěže.Umístili jsme se na druhém místě, získali jsme 52 bodů se
skóre 93:20. Rozhodující zápas doma s Nesperskou Lhotou jsme 4:0 prohráli a skončili jsme o dva body
druzí. Nakonec se nám shodou náhod podařilo postoupit do III.třídy ze druhého místa.
V sobotu 20.června proběhl další ročník úspěšné a tradiční akce Rallye Kamberk.
Také se chci zmínit o našem nejúspěšnějším sportovci - Romanu Tomáškovi, který 8.března vyhrál
v Bruselu běh na 35km časem 2hod.39min.56vt. Závod běželo 360 závodníků. 6.dubna ve čtrnáctém
ročníku běhu kolem Harachovky v Táboře na 7,5km časem 27min.14vt.obsadil 3.místo. 7.5. na závodě
pražského maratonu (42km) se ze zhruba 10 000 závodníků umístil na 183. místě časem 3hod 7minut.
Všechny tyto výsledky dosáhl v dresu Sokola Kamberk a tím skvěle reprezentuje naší tělocvičnou jednotu
a v neposlední řadě i obec. Romane dík a ať ti to vydrží .
Nyní ještě něco o programu tělocvičné jednoty o prázdninách.
4.7. se uskutečnila zábava na parketu na hřišti, hrála skupina MP3 music band.
11.7. turnaj v nohejbale tříčlenných družstev na sokolském hřišti pod hospodou
18.7. turnaj ve volejbale smíšených družstev také na sokolském hřišti pod hospodou
25.7. sobota - oslava kamberské poutě
- od 9,00hod. fotbalový turnaj o pohár Jana Wildta (čtyři družstva)
- večer zábava v sokolovně- hraje skupina Exploze
26.7.neděle - dopoledne dětský den na fotbalovém hřišti
- odpoledne - setkání bývalých hráčů Sokola Kamberk "A"mužstvo,"B"mužstvo,žáci,dorost a
hosté např.fan kluby (může dojít i k nějakému utkání).
Tímto bychom rádi pozvali všechny občany na tyto akce naší tělocvičné jednoty. Bližší informace se
dozvíte na informační tabuli případně možná i z obecního rozhlasu.
Za Sokol Kamberk Milan Jechoutek starší.
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SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
je tady léto a s ním i spousta plánů na prázdniny a dovolené. V tyto měsíce se počet nás v obci
nejméně zdvojnásobí, zdvojnásobí se i naše starosti o uspokojivý chod obce, o splnění požadavků, které
jsou na nás z vaší strany kladeny. Je samozřejmé, že není možné vyhovět všem a vždy. Někteří z vás si
stěžují na to, že obecní pozemky nejsou včas posečeny, srovnávají péči o veřejná prostranství na náměstí a
okolo hlavní komunikace vůbec, s ostatními plochami. K tomu nutno říci, že tento přístup je standardní, o
náměstí se starají i lidé, kteří tam bydlí a bez nároku na odměnu, protože to místo chtějí mít v pořádku jako
vizitku naší obce. Berte to prosím jako podnět pro vás, kteří bydlíte mimo střed obce a chcete-li to mít
okolo vašeho domu upravené, snažte se o to prosím také vlastními silami. Není možné ve všem spoléhat na
pracovníky obce, kterých je čím dál méně. Ti dělají, co je v jejich silách a jsou právem zaskočeni, když jsou
spolu s námi, představiteli obce, za celkový vzhled obce jenom kritizováni.
A nyní trochu z jiného soudku. V souladu se zákonem o odpadech jsou mezi barevnými kontejnery
umístěny i dva kontejnery nové -menší šedý na drobný kov, zde odkládejte pouze obaly od konzerv, kovové
zátky apod. Větší šedý na bioodpad využívejte jen v krajním případě, jinak trávu kompostujte na svých
pozemcích a budete-li chtít tento kontejner využít, poraďte se prosím s pracovníky obecního úřadu. V
žádném případě tam nedávejte shnilé ovoce a potraviny. Jeho vyprazdňování je komplikované a prozatím s
tím nemáme zkušenosti. Děkujeme touto cestou za pochopení a teprve čas ukáže smysl tohoto nařízení.
Od jara jsme se snažili zlepšovat prostředí u nás v obci, smysluplně využívat obecních prostředků
ve prospěch vás občanů. V obou směrech příjezdu do Kamberka po hlavní silnici jsme umístili vítací
tabule. Myslím, že jsou vkusné a návštěvníky příjemně překvapí. Opravili jsme budovu obecního úřadu ,
dovybavili potřebným nábytkem tak, aby nás reprezentovala. Nyní dokončujeme opravu fasády a nátěr
kovových komponentů. Bylo nám přislíbeno firmou BES s.r.o., že do pouti bude opravena komunikace
směrem na Hrnčíře. Úprava svodu dešťové vody v Předbořicích byla částečně poničena přívalovým
deštěm. Samozřejmě zajistíme opravu, neboť je to akce nákladná a pro Předbořice přínosná. Současně s
tím probíhá zde oprava kaple. Přislíbenou dotaci ve výši 120 000 Kč jsme obdrželi, stejně na tuto akci
doplatíme z prostředků obce ještě 260 000 Kč. Teprve po sejmutí lucerny kaple byla zjištěna celková
degradace, hniloba a napadení tesaříkem. Bylo konstatováno, že stav je havarijní a oprava se provádí na
poslední chvíli před zřícením. I když oprava zatíží náš rozpočet, zůstane po nás trvalá památka, kaple může
opět sloužit dobrých 50 let bez nároku na opravu.
Naše muzeum se dostává do širšího povědomí a návštěvnost letos stoupá. Je to dobře, neboť se
jedná o nenásilnou, ale zajímavou propagaci naší obce, z čehož můžeme mít v budoucnu užitek.
V červenci opět počítáme s vaší pomocí při úklidu obce a já věřím, že se opět sejdeme ve velkém
počtu a těch pár hodin společně strávených nebudete pokládat za ztrátu času při pohledu na úhlednou,
čistou a upravenou obec.
Pro zlepšení kvality života v Kamberku umístíme na náměstí pod lípu lavičku se stolkem k posezení
vás i unavených poutníků.
Jak víte, opět se objevily snahy ze strany České pošty s.p., o zrušení poštovního úřadu u nás. Jako
důvod uvádí finanční ztrátovost. Věřte, že děláme vše pro to, aby pošta u nás zachována zůstala. Vás ale
žádáme, využívejte služeb pošty u nás. Jen tak můžeme společnými silami úřad, včetně příjemné paní
vedoucí, u nás udržet.
Stejné je to s ostatními službami. Máte k dispozici prodejnu, sice jen 3 dny v týdnu, ale je na vás,
zda paní vedoucí o prázdninách rozšíří provoz. Bude-li zájem a lidé budou chodit nakupovat, po vzájemné
dohodě v případě většího zájmu bude provoz rozšířen. Paní s dvěma malými dětmi těžko, kvůli pár
zákazníkům, bude otvírat i v sobotu.
Závěrem mého příspěvku přeji vám milí spoluobčané příjemné, klidné, ve zdraví prožité letní dny.
Nám všem hodně prosluněných okamžiků, i v přeneseném slova smyslu. Žádné pohromy, přírodní, ani
osobní. Poděkování ode mne všem, kteří pomohou třeba s úklidem nejen o brigádě, ale kdykoli během roku.
Velmi si vážím práce těch, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí, nekritizují jen, ale obci pomohou,
když je třeba.
Alena Jenšíková, vaše starostka
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 27. 4. 2015.

- ZO projednalo a vzalo na vědomí žádost 2. ZO
Unie ochránců životního prostředí Praha o směnu
majetku "stavby lagun" za obecní pozemek parc. č.
656 na Kalači.

Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký,
J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Omluvena: I. Melicharová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková

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

Program:
1) Kontrola usnesení ze zasedání dne 23. 3. 2015
2) Nájemní smlouva mezi Obcí Kamberk a SDH
Kamberk
3) Pronájem pozemku parc. č. 35 v k. ú. Kamberk
4) Pronájem části pozemku parc. č. 3935 v k. ú.
Kamberk
5) Úprava rozpočtu obce na rok 2015 č. 3
6) Pronájem obecního bytu č. 3 v domě č.p. 2
7) Ostatní obecní záležitosti

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 27. 4. 2015.
- ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit pracovní
smlouvu ing Milanovi Dvořákovi do 31. 12. 2015.

1) ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit pracovní
smlouvu ing Milanovi Dvořákovi do 31. 12. 2015.

- ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájemní smlouvu
mezi obcí Kamberk a SDH Kamberk ze dne 30. 6.
2011 na pronájem obecních rybníků parc. č. 4134 o
výměře 2,1174 ha, parc. č. 3079 o výměře 0,12 ha a
parc. č. 1951 o výměře 0,0432 ha na dobu určitou do
30. 6. 2019.

2) ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájemní
smlouvu mezi obcí Kamberk a SDH Kamberk ze dne
30. 6. 2011 na pronájem obecních rybníků parc. č.
4134 o výměře 2,1174 ha, parc. č. 3079 o výměře 0,12
ha a parc. č. 1951 o výměře 0,0432 ha na dobu určitou
do 30. 6. 2019.

- ZO jednohlasně rozhodlo pronajmout obecní
pozemek parc. č. 35 o výměře 4107 m2 pro úcely
zemědělského hospodaření firmě AGRO BIO PRO
s.r.o. od 1. 5. 2015 na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou za 800,- Kč/rok.

3) ZO jednohlasně rozhodlo pronajmout obecní
pozemek parc. č. 35 o výměře 4107 m2 pro účely
zemědělského hospodaření firmě AGRO BIO PRO
s.r.o. od 1. 5. 2015 na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou za 800,- Kč/rok.

- ZO jednohlasně rozhodlo pronajmout část obecního
pozemku parc. č. 3935, neplodná půda (dle
přiloženého nákresu) o výměře 2200 m2 p. Jiřímu
Novému, Praha 4, Cholupická 287/13 od 1. 5. 2015 na
dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou za 400,Kč/rok.

4) ZO jednohlasně rozhodlo pronajmout část obecního
pozemku parc. č. 3935, neplodná půda (dle
přiloženého nákresu) o výměře 2200 m2 p. Jiřímu
Novému, Praha 4, Cholupická 287/13 od 1. 5. 2015 na
dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou za 400,Kč/rok.

- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2015 č. 3 dle předloženého návrhu.

5) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2015 č. 3 dle předloženého návrhu.

- ZO jednohlasně rozhodlo přidělit byt č. 3 v domě č.p.
2 pí Miluši Vosátkové od 1. 5. 2015 na dobu 1 roku s
možností prodloužení smlouvy.

6) ZO jednohlasně rozhodlo přidělit byt č. 3 v domě
č.p. 2 pí Miluši Vosátkové od 1. 5. 2015 na dobu 1
roku s možností prodloužení smlouvy.

- ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvky na akce,
které se uskuteční v květnu a červnu 2015 a to:
Pálení čarodějnic
2.000,- Kč
30. 4. 2015
Den matek
15.000,- Kč
9. 5. 2015
Rallye Kamberk
4.000,- Kč
20. 6. 2015

7) - V obecních lesích skončilo zalesňování, nyní
probíhá oprava oplocenek a postřik Velparem. Zhruba
za 14 dní začne vyžínání v pasekách.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvky na akce,
které se uskuteční v květnu a červnu 2015 a to:
Pálení čarodějnic
2.000,- Kč
30. 4. 2015
Den matek
15.000,- Kč
9. 5. 2015
Rallye Kamberk
4.000,- Kč
20. 6. 2015
ZO schválilo poměrem hlasů 5 pro 1 se zdržel
hlasování (F. Kříženecký) příspěvek na zájezd ve výši
3.000,- Kč.

- ZO schválilo poměrem hlasů 5 pro 1 se zdržel
hlasování (F. Kříženecký) příspěvek na zájezd ve výši
3.000,- Kč.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 15. 6. 2015.

8) - ZO projednalo stížnost p. Maška, Kamberk 57 na
nedostatečnou údržbu potoku a propustku pod silnicí místní část "za řekou". ZO rozhodlo, vyčistit koryto
potoka, vyčistit roury pod silnicí a v budoucnu vyměnit
roury širším profilem, což by mělo omezit rozlévání
vody při přívalových deštích.
- ZO vzalo na vědomí žádost p. Davida Trojánka o
odkup obecního pozemku s tím, že dříve provede
místní šetření.
- ZO jednohlasně vyzývá majitele nemovitosti č. p. 93
k zabezpečení zbytku stavby a úpravě celého
prostranství. Tato lokalita dělá obci ostudu a je
nebezpečná pro okolí.
- ZO jednohlasně schvaluje převod pozemků parc. č.
94/1, 94/2, 94/4, 1456 a 4118 v kat. území Kamberk z
vlastnictví České republiky do vlastnictví obce
Kamberk.
- ZO prohlašuje, že pozemek parc. č. 1456 v kat.
území Kamberk se nachází v zastavitelné ploše a je
určen k zastavění stavbou pro bydlení. ZO souhlasí s
vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby na
tomto pozemku.

Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký,
J. Procházka, A. Zachařová
Omluvena: I. Melicharová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 27. 4. 2015
2) Úprava rozpočtu č. 4
3) Schválení závěrečného úctu obce Kamberk za rok
2014
4) Závěrečný úcet Blaník - svazek obcí 2014
5) Zachování poštovního úradu v obci Kamberk
6) Souhlas se sídlem Mysliveckého spolku BlaniceKamberk v č.p. 2
7) Práce v obci
8) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 27.4.2015
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2015 č. 4 dle návrhu.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.

3) ZO projednalo zprávu o výsledku kontroly
hospodaření obce za rok 2014 a schválilo závěrečný
účet obce za rok 2014 s výhradou. Zároveň projednalo
nápravu zjištěných nedostatků a konstatovalo, že
účetní již zabezpečila změnou analytiky vykazování
snížení stavu na účtu 403.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš, David Šedivý
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

4) ZO vzalo na vědomí "Závěrečný úcet svazku obcí Blaník" za rok 2014.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 15. 6. 2015.

5) ZO jednohlasně nesouhlasí s uzavřením místní
pobočky České pošty, s. p. a trvá na jejím zachování.

- ZO jednohlasně schválilo "Závěrečný účet obce za
rok 2014" s výhradou.

6) ZO vyslovilo jednohlasný souhlas se sídlem
Mysliveckého spolku Blanice - Kamberk v budově
Kamberk č.p. 2.

- ZO jednohlasně nesouhlasí s uzavřením místní
pobočky České pošty, s. p. a trvá na jejím zachování.
- ZO vyslovilo jednohlasný souhlas se sídlem
Mysliveckého sdružení Blanice - Kamberk v budově
č.p. 2

7) Obec uskutečnila následující práce:
oprava
odvádění
dešťových
vod
v Předbořicích 253.367,- oprava vodovodních ventilů (2014 - 2015)
589.376,- (včetně úpravy silnice)
- oprava budovy OÚ 97.685,- proběhla oprava veřejného osvětlení 36.467,- Začala oprava kapličky v Předbořicích s
dotací Ministerstva kultury ve výši
120.000,- Kč (celkové náklady 378.427,Kč)
- Do poutě by měla být provedena oprava
místní komunikace na Hrnčíře v celkové
výši 2.540.336,- Kč (podíl obce 254.034,Kč)
- Tento týden proběhne oprava místního
rozhlasu
výměna
některých
reproduktorů.
- V lese se likviduje kalamitní dříví po
polomech.

- ZO jednohlasně vyzývá majitele nemovitosti
Kamberk č.p. 93 k asanaci prostoru a jeho
zabezpečení.
- ZO schvaluje převod pozemků parc. č. 94/1, 94/2,
94/4, 1456 a 4118 v kat. území Kamberk z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce Kamberk.
- ZO prohlašuje, že pozemek parc. č. 1456 v kat.
území Kamberk se nachází v zastavitelné ploše a je
určen k zastavění stavbou pro bydlení. ZO souhlasí s
vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby na
tomto pozemku.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
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CO NÁS ČEKÁ …
.
OPRAVA CESTY NA HRNČÍŘE
Práce na opravě cesty na Hrnčíře začnou už od
středy 8.7.2015 a měly by být hotové do 24.7.,
počítejte s možnou úplnou uzavírkou.

KOLONIÁL V KAMBERKU
Po dobu prázdnin bude mít koloniál otevřeno
v pondělí, středu a v pátek od 7:30 do 10:30 a
navíc i v sobotu od 7 do 9:30 hodin. Telefon do
koloniálu je 777 612 592.

BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
Sejdeme se v sobotu 18.července v 8 hodin před
budovou Obecního úřadu, s sebou křovinořezy,
hrábě, vidle, košťata. Před poutí si pořádně
uklidíme. Pro každého bude připravena svačina.

HOSPODA KAMBERK
Prázdninová otevírací doba hospody je:
pondělí až čtvrtek - od 17 do 22 hodin
pátek - od 17 do 24 hodin
sobota - od 11 do 24 hodin
neděle - od 11 do 22 hodin

POUŤOVÁ ZÁBAVA
V sobotu 25.7. se uskuteční pouťová taneční
zábava s kapelou Exploze v sále Sokola
Kamberk.

DALŠÍ MOŽNOSTI NÁKUPU
Prodejce chlazené drůbeže přijíždí 1x za 14 dní
vždy v sobotu ve 12:30 před koloniál, nejbližší
termín je 11.7.
Pekařství přijíždí každý pátek, zastavuje
v 17:30 v Kamberku u bytovek a v 17:40 na
Městečku.
Mražené zboží Family market – Eismann –
přijíždí jednou za 14 dnů v úterý v 15 hodin na
Městečku, termín příští návštěvy je 14.7.2015

DECHOVÁ ZÁBAVA
Kapela Strahovanka vystoupí v sobotu 8.srpna
v Kamberku.
DOVOLENÁ NA POŠTĚ
Pošta v Kamberku bude mít zavřeno z důvodu
dovolené 3.-7.8., 17.-21.8. a 31.8.-4.9.

Společenská rubrika
17.6. oslavil 75 let pan František Kříženecký z Kamberka
4.7. oslavila 75 let paní Anna Melicharová z Hrajovic
22.7. oslaví 82 let pan Josef Zajíček z Kamberka
28.7. oslaví 65 let pan Miroslav Kakos z Kamberka
29.7. oslaví 60 let paní Anežka Zachařová z Kamberka
16.8. oslaví 75 let paní Božena Trojánková z Hrajovic
25.9. oslaví 83 let paní Jaroslava Mejzlíková z Kamberka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@quick.cz
kontakty: David Šedivý , tel 728 482 283 , dsedivy@email.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 23, vydáno 7.července 2015
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 2209
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