ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 44
Červenec 2020
ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE
V sobotu 20. června se po dlouhém omezení pohybu a zavření kulturních institucí konal zájezd, tentokrát
do Kroměříže.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Letošní pálení čarodějnic narušil koronavirus,
který omezil setkávání lidí. Připravená hranice
byla spálena za přítomnosti zástupce SDH.

KÁCENÍ KŮROVCOVÉHO DŘÍVÍ U
SILNICE II/125
Obec využila uzavření sinice II/125, z důvodu
uložení kabelů v zatáčce na Městečku a potřeby
podvrtání
komunikace,
k těžbě
stromů
napadených kůrovcem ve svahu nad vozovkou
mezi Kamberkem a Předbořicemi.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,

Ke konci dubna nás opustila paní hostinská a my
v krátkém výběrovém řízení přijali na její místo
pana Radka Slabého. Přejeme mu, by se mu u
nás líbilo. Jsme rádi, že hospoda, coby centrum
života obce žije a doufáme, že bude žít k vaší i
naší spokojenosti i nadále.

Toto číslo Zpravodaje má oproti předchozím
trochu delší časové rozpětí, ale čekali jsme na
vývoj opatření vlády proti Covidu 19 a u nás
s tím spojené lokální akce. Díky pozitivnímu
vývoji, kdy už můžeme běžně fungovat bez
roušek, máme i u nás příznivější náhled na běžné
dění v obci.
Vrátím-li se ještě ke koronaviru, výskyt nákazy
v našem nejbližším regionu nebyl prokázán a
preventivní opatření, které jsme v souvislosti
s tím průběžně prováděli, je v tomto čísle uveden
na jiném místě. Lidé u nás se chovali zodpovědně
a zaznamenali jsme také, že se naše víska v tuto
dobu stala i bezpečným útočištěm pro mnohé,
kteří jindy tuto dobu prožívali pohodlně v Praze.
V souvislosti s Covidem 19 jsme obdrželi
z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na
opravu stodoly, která předtím byla odsunuta na
místo náhradníků. V nejbližší době vyhlásíme
otevřené výběrové řízení na dodavatele prací.
Také jsme získali finanční příspěvek z Fondu
hejtmanky Středočeského kraje na Oslavy 600.
výročí první písemné zmínky Předbořic a
Hrajovic ve výši 50tisíc korun. Další příspěvek
do obecní kasy ve výši 97tis. Kč jsme obdrželi od
Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadu
kůrovcové kalamity v obecních lesích.
V souvislosti s posledně jmenovanou věcí musím
na tomto místě děkovat lesnímu hospodáři panu
Šmídovi a všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na likvidaci napadených stromů na
stráni mezi Kamberkem a Předbořicemi. Škoda
jen, že ne všichni pochopili tuto pro nás
momentálně obtížnou situaci a nepostavili se
k obci čelem.
Díky deštivému počasí prožíváme nyní období
bujné vegetace a na nás je, jak zvládneme
likvidaci trávy a průběžné ošetřování růží a
ostatních okrasných rostlin. Je toho na několik
obecních zaměstnanců mnoho. A proto
spoléháme na to, že o vyhlášené brigádě před
poutí, v sobotu 18.července, přijde co nejvíce
z vás, kteří chtějí pouť strávit v čistém,
upraveném prostředí naší obce, která se
každému, kdo nás navštíví líbí. Letos bohužel bez
pouťových atrakcí, protože v minulých letech
byly tyto dětmi málo využívány.

Společenský život obce je to, co lidi nejvíce
zajímá. A proto máme zájem, aby fungovala
spolková činnost. Děkujeme hasičům, že vedou
kroužek mladých a věříme, že se z nich stanou
užiteční členové SDH Kamberk. Je škoda, že se
nepodařilo udržet činnost mladých fotbalistů.
Snaha ze strany funkcionářů byla. Na kluky byla
hezká podívaná, jak se snaží. Bohužel bylo jich
málo. Je třeba se zamyslet, proč se asi tak stalo.

Také je málo pochopitelné, proč tak málo našich
občanů využívá možnost společně se podívat za
krásami naší vlasti. Už 10 let pravidelně dvakrát
do roka organizuji zájezdy po Čechách. Na
podzim připravuji zájezd do okolí Hřenska. A já
předem čekám, že opět budu oslovovat zájemce
mimo naši obec, abych naplnila malý autobus.
Přitom obecní zastupitelstvo na zájezd finančně
přispívá a já jim za to moc děkuji. Lidé, kteří
pravidelně jezdí zcestovali kus republiky a rádi
na to vzpomínají. I to patří ke společenskému
životu obce, společně prožité příjemné dny
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vyplněné poznáním a uvolněním od běžných
denních starostí.
Na závěr přicházím s něčím, s čím stále
neúspěšně bojujeme. Je to pořádek okolo
kontejnerů na odpad. Zajistili jsme pro vás
dostatek sběrných nádob a snažíme se je
pravidelně vyprazdňovat. To stojí obec nemalé
finanční prostředky. Ale za to, abychom měli
obec čistou, to stojí. Jako příklad uvedu
kontejner na směsný plast. Každý týden ve
čtvrtek se vyváží. Hned druhý den je plný a osoby
nezodpovědné
hází plasty okolo, nebo je
schovávají za kontejner. Přitom by stačilo vydat
trochu energie, v kontejneru plasty stlačit, a když
už to nepůjde, odnést odpady domů a přinést je
příští čtvrtek nebo je odložit do své popelnice.
Bude-li se situace opakovat, jsme nuceni zajistit
další kontejner, což bude pro každého z vás
obnášet několik set korun ročně navíc jako
poplatek za likvidaci odpadů. Ke zdražení stejně
dojde v důsledku zvyšování nákladů na provoz a
ukládání odpadu jako celku. Jen na závěr:
kontejner na směsný odpad zaplňují obaly ze
stavebního materiálu, nábytku apod. Není zas
takový problém zjistit o koho se v ten určitý
týden jedná.

Vážení občané, obyvatelé i příležitostní
rekreanti. V mém krátkém příspěvku jsem snad
shrnula starosti i radosti všedních dnů naší
vesnice. Prozatím čas u nás plyne tak, jak si ho
asi představujeme. Vyhnula se nám záplava, což
se jinde říct nedá. Třeba k tomu částečně
přispělo i podzimní vyčištění řeky. Přejme si, aby
nás nepostihla další vlna Covidu 19. Abychom
byli všichni zdraví a abychom se měli rádi.
Nepřidělávejme si zbytečně starosti a
nevyhledávejme malicherné problémy. Zdraví
vás
Vaše starostka Alena Jenšíková

3. Na ploše 3/4 ha bylo vysázeno 4.500 kusů
borovic a 525 kusů smrků v lokalitách Zádušník
a Slepičárna. Další zhruba 3/4 ha je připraveno k
výsadbě. Obec děkuje Mysliveckému sdružení
Blaník za brigádnickou výpomoc při výsadbě.
Daří se prodávat kůrovcové dřevo zájemcům z
řad občanů.
4. ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájem
obecního bytu č. 3 v budově Kamberk č.p. 2
dosavadní nájemkyni paní M. V. za stejných
podmínek o 1 rok tedy do 30. 4. 2021.
5. ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje části obecního pozemku parc. č. 1471
o výměře cca 200 m2.
6. ZO jednohlasně ve výběrovém řízení,
konaném v době opatření proti šíření koronaviru
v dálkovém režimu - e-mail, vybralo nového
nájemce pohostinství Kamberk. Stal se jím od
1. 5. 2020 pan Radek Slabý. Zároveň ZO
jednohlasně odsouhlasilo v této nelehké době
snížit v období květen - červenec 2020 nájemné
na polovinu předepsané částky.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 19. 5. 2020.
Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing. L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: Bc. J. Kosák, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:1. Kontrola usnesení z 5. 3. 2020
2. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 č. 3
3. Obecní lesy
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v
budově č.p. 2 v Kamberku
5. Žádost o odkup obecního pozemku parc č.
1471 v kat. území Kamberk
6. Pronájem pohostinství v Kamberku
7. Ostatní obecní záležitosti
2. ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2020 č. 3 dle předloženého návrhu.
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 29. 6. 2020.

7. - Zájemci si mohou objednat kontrolu kotlů 1.300,- Kč a kontrolu palivové cesty - 400,- Kč.
Leták je na úřední desce.
- Obec přijala od Ing Josefa Januše dar ve
výši 2.000,- Kč jako příspěvek na náklady
spojené s bezpečnostními opatřeními proti šíření
viru Kovid 19 v obci.
- ZO souhlasí s realizací Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny Blaník na období 2021-2027 na svém
správním území.
- Od 11. 6. do 26. 6. 2020 bude uzavřena
silnice 125/II z důvodu přeložky elektrického
vedení do země. V té době bude vedena objížďka
i pro autobusy z Mladé Vožice přes Načeradec
do Louňovic pod Blaníkem.
- Obec Kamberk pořádá zájezd 20. 6. 2020 do
Kroměříže.
- Autobus Kolín - Tábor po dobu opatření
proti šíření viru Kovid 19 jezdí stále podle
starého jízdního řádu.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.

Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, L. Nárovcová, D. Šedivý,
Ing. L. Zeman
Omluven: Mgr. P. Kovářík
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program: 1. Kontrola usnesení z 19. 5. 2020
2. Zpráva o výsledku hosp. obce za rok 2019
3. Závěrečný účet obce za rok 2019
4. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 č. 4
5. Dotace z MMR na dotační titul
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
6. Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou
se ruší OZV č. 4/2009 o místním poplatku ze
vstupného a OZV č. 5/2009 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací
automat
7. Žádost týkající se změny zastavěného území
obce Kamberk
8. Souhlas s dělením pozemku parc. č. 1471 v
k. ú. Kamberk za účelem prodeje části tohoto
pozemku
9. Žádost Občanského sdružení rodáků a
přátel Kamberka o příspěvek na zájezd do
Kroměříže 20. 6. 2020 ve výši 6.000,- Kč
10. Majetkový požadavek Sokola Kamberk
vůči Obci Kamberk
11. Ostatní obecní záležitosti

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk, konaného
dne 19. 5. 2020.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2020 č. 3 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájem
obecního bytu č. 3 v budově Kamberk č.p. 2
dosavadní nájemkyni paní M. V. za stejných
podmínek o 1 rok tedy do 30. 4. 2021.
- ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje části obecního pozemku parc. č. 1471
o výměře cca 200 m2.
- ZO jednohlasně ve výběrovém řízení, konaném
v době opatření proti šíření koronaviru v
dálkovém režimu - e-mail, vybralo nového
nájemce pohostinství Kamberk. Stal se jím od
1. 5. 2020 pan Radek Slabý.
Zároveň ZO jednohlasně odsouhlasilo v této
nelehké době snížit v období květen - červenec
2020 nájemné na polovinu předepsané částky.
- ZO souhlasí s realizací Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny Blaník na období 2021-2027 na svém
správním území.

2. ZO projednalo zprávu o výsledku hospodaření
obce za rok 2019.
3. ZO jednohlasně schválilo závěrečný účet obce
za rok 2019 bez výhrad.
4. ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2020 č. 4 dle předloženého návrhu.
5. ZO jednohlasně schválilo přijmout dotaci z
MMR na dotační titul Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov ve výši 945.196,- Kč. ZO
jednohlasně schválilo přijmout dotaci z Fondu
hejtmanky Středočeského kraje na projekt
Oslavy 600. výročí Předbořic a Hrajovic ve výši
50.000,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu
veřejnoprávní smlouvy s KÚ.
6. ZO jednohlasně schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2020, kterou se ruší OZV č. 4/2009
o místním poplatku ze vstupného a OZV č.
5/2009 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací automat.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupci starostky: Eliška Heřmánková
David Šedivý
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Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk, konaného
dne 29. 6. 2020.

7. ZO jednohlasně rozhodlo o pořízení vymezení
zastavěného území podle § 59 stavebního
zákona.
8. ZO jednohlasně schválilo dělení pozemku
parc.č. 1471 v k. ú. Kamberk za účelem prodeje
části tohoto pozemku.
9. ZO jednohlasně schválilo na základě žádosti
Občanského sdružení rodáků a přátel Kamberka
poskytnout příspěvek na zájezd do Kroměříže
uskutečněného 20. 6. 2020 ve výši 6.000,- Kč.
10. Obec Kamberk pověřuje JUDr Václava
Bursíka sdělit právní názor na věc (majetkový
požadavek Sokola Kamberk vůči Obci Kamberk)
JUDr Věře Ottlové.
11. - ZO jednohlasně schválilo prodloužit SDH
Kamberk nájemní smlouvu na rybníky parc.č.
4134, parc.č. 3079 a parc.č. 1951 v k.ú. Kamberk
na 4 roky do 30. 6. 2024.

- ZO projednalo zprávu o výsledku hospodaření
obce za rok 2019.
- ZO jednohlasně schválilo závěrečný účet obce
za rok 2019 bez výhrad.
- ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2020 č. 4 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně schválilo přijmout dotaci z
MMR na dotační titul Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov ve výši 945.196,- Kč
ZO jednohlasně schválilo přijmout dotaci z
Fondu hejtmanky Středočeského kraje na projekt
Oslavy 600. výročí Předbořic a Hrajovic ve výši
50.000,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu
veřejnoprávní smlouvy s KÚ.
- ZO jednohlasně schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2020, kterou se ruší OZV č. 4/2009
o místním poplatku ze vstupného a OZV č.
5/2009 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací automat.
- ZO jednohlasně rozhodlo o pořízení vymezení
zastavěného území podle § 59 stavebního
zákona.
- ZO jednohlasně schválilo dělení pozemku
parc.č. 1471 v k. ú. Kamberk za účelem prodeje
části tohoto pozemku.
- ZO jednohlasně schválilo na základě žádosti
Občanského sdružení rodáků a přátel Kamberka
poskytnout příspěvek na zájezd do Kroměříže
uskutečněného 20. 6. 2020 ve výši 6.000,- Kč.
- ZO jednohlasně schválilo prodloužit SDH
Kamberk nájemní smlouvu na rybníky Parc.č.
4134, parc.č. 3079 a parc.č. 1951 v k.ú. Kamberk
na 4 roky do 30. 6. 2024.
- ZO jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr
prodeje spoluvlastnických podílů o velikosti
1/2 pozemků parc.č. 107 a parc.č. 108/1 v k.ú.
Kamberk.

- ZO jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr
prodeje spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2
pozemků parc.č. 107 a parc.č. 108/1 v k.ú.
Kamberk. Pozemky jsou určeny pro stavbu
rodinných domů. Zájemci o pozemky nechť
předloží svou nabídku včetně ceny do 15. 7.
2020. Obec bude spolupracovat na prodeji druhé
poloviny předmětných pozemků od soukromého
vlastníka.
- Obec vyhlašuje brigádu na úklid obce před
poutí na 18. 7. 2020.
- Stále je možnost samovýroby dřeva v
obecních lesích v Horách zdarma.
- ZO děkuje všem, kteří se podíleli na
likvidaci kůrovcového dřeva.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Linda Nárovcová
David Šedivý

Starostka obce. Ing Alena Jenšíková
Zástupci starostky: Eliška Heřmánková
David Šedivý
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KORONAVIRUS
Celá společnost se na jaře potýkala s omezeními v důsledku šíření nákazy koronavirem. Nyní bych ráda
přiblížila, co se dělo u nás v Kamberku:
- Zakoupili jsme 60ks textilních roušek
- 60-L desinfekce od hasičů Vlašim –
v ceně 60 Kč/ks.
rozděleno mezi občany
- 15 ks roušek ušito občany
- Experimentální zahrada pod Blaníkem
- 4x byl zajištěn nákup pro spoluobčany
darovala mýdla a bylinkové čaje na
(po objednání)
podporu imunity pro občany starší 75 let.
- 2000Kč finanční dar od pana Januše
- SDH rozdělovalo desinfekci na ruce
Doufáme, že pokud by se objevila druhá vlna na podzim, budeme ušetřeni stejně jako na jaře. A hlavně,
že budeme připraveni.

OSTATNÍ
PRODEJ DŘÍVÍ
Obec Kamberk i nadále nabízí kůrovcové dříví na prodej, cena je 391Kč za bm. Více informací a
objednávky na OÚ. Zároveň je možná samovýroba v Horách a to zdarma z důvodu horší dostupnosti
stromů.
PRAVIDLA UKLÁDÁNÍ ODPADU
Velice nás mrzí, že v letošním roce je situace kolem kontejnerů a na skládce biologického odpadu u cesty
na Hrnčíř naprosto zoufalá. Již výše se paní starostka zmiňuje o možnosti objednat další kontejner na
směsný plast, který by ovšem zvýšil náklady na odpad všem občanům. V době, kdy organizujeme akce
typu „Ukliďme Česko“ je nepochopitelné, že panuje názor, že uložením odpadu „někam“ je uklizeno.
Prosím, pokud jsou kontejnery plné, nechte si odpad doma a vyčkejte na vyvezení. Na skládku
biologického odpadu u silnice na Hrnčíře patří biologický odpad, tedy např. větve, tráva, hlína. Rozhodně
tam nepatří stavební odpad a už vůbec ne nebezpečný odpad (viz foto) s ohledem na blízkost vodního
zdroje pro Kamberk.
Děkujeme brigádníkovi, který vyčistil potůček mezi Slabým a Maškem za řekou. Vytrhanou trávu uložil na
hromadu k silnici na křižovatku, odkud bude odvezena. Nicméně nezodpovědní lidé začali ukládat na tuto
hromadu větve a další zahradní odpad. Tento však patří o cca. 200 m dále na skládku biologického odpadu.
Je třeba si uvědomit, že Obec nedisponuje technikou a tato hromada bude muset být odklizena ručně.
V případě nerespektování pravidel bude Obec uplatňovat sankce dle vyhlášky o přestupcích. Děkuji
Nárovcová Linda za komisi životního prostředí
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PLÁNOVANÉ AKCE
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
V sobotu 11. července, pořádá TJ Sokol
Kamberk na hřišti za sokolovnou

POUŤOVÁ ZÁBAVA
V sobotu 25. července pořádá TJ Sokol Kamberk
taneční zábavu s kapelou Maďar Band na
fotbalovém hřišti.

BRIGÁDA
V sobotu 18. července pořádá Obecní úřad
brigádu na úklid obce před poutí. Sraz
dobrovolníků bude v 8:00 před OÚ. Nářadí
s sebou. Občerstvení zajištěno.

ZAKONČENÍ PRÁZDNIN
V sobotu 29.8. se bude na Farmě Dolejší mlýn
konat rozloučení s prázdninami pro děti a rodiče
se skákacím hradem za stejných podmínek jako
v loňském roce.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 18. července, pořádá TJ Sokol
Kamberk turnaj smíšených družstev

OSLAVY 600 LET
V sobotu 12.9. se budou v Předbořicích na návsi
konat Oslavy 600 let první písemné zmínky
Předbořic a Hrajovic. Připraven je bohatý
kulturní program, živá hudba, občerstvení. Vstup
zdarma.

SOUTĚŽ – SDH KAMBERK
V sobotu 18.7. se členové SDH Kamberk účastní
oslav výročí 145 let založení SDH Mladá Vožice
s historickou stříkačkou taženou koňmi a
mladými hasiči.

ZÁJEZD
Pravděpodobně v sobotu 19.9. se bude konat
zájezd do okolí Hřenska. Zájemci hlaste se na
OÚ.

MEMORIÁL JANA WILDTA
V sobotu 25. července od 14:00 pořádá TJ Sokol
Kamberk fotbalový zápas s Borotínem
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OBECNÍ KNIHOVNA
Otevřena je každé pondělí od 9:30 do 10:00 nebo dle potřeby i déle. Možné objednání na tel: 777 938 568.
Knižní novinky:

Společenská rubrika
17.6. oslavil 80 let pan František Kříženecký
13.9. oslaví 50 let paní Miroslava
4.7. oslavila 80 let paní Anna Melicharová
Budanovová
28.7. oslaví 70 let pan Miroslav Kakos
20.9. oslaví 50 let paní Alena Kříženecká
29.7. oslaví 65 let paní Anežka Zachařová
23.9. oslaví 81 let pan Jaroslav Slabý
16.8. oslaví 80 let paní Božena Trojánková 25.9. oslaví 88 let paní Jaroslava Mejzlíková
30.8. oslaví 60 let paní Marie Sosnovcová
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Dne 9.4. nás nečekaně opustil ve věku 45 let pan Pavel Zachař
Dne 20.5. zemřela ve věku nedožitých 87 let paní Marta Forejtová
Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@gmail.com
kontakty: Linda Nárovcová, tel 777 938 568, linda.nary@volny.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 44, vydáno 9. července 2020
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 22095
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