ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – 1/2010
Vážení spoluobčané, dostává se nám do ruky
první zkušební vydání „obecních novin“.
ZPRAVODAJ bude vycházet pravidelně vždy
po veřejné schůzi zastupitelstva obce, tedy
zhruba jednou za dva měsíce. Záměrem
Zpravodaje je seznámit širší veřejnost, se
zápisem ze schůze zastupitelstva, s děním
v obci, s plánovanými akcemi apod. Veškeré
tyto informace jsou již nyní dostupné na
vývěskách OÚ a na internetu www.kamberk.cz,
přesto bychom rádi informovali i spoluobčany,
kteří nemají na internet přístup, či pravidelně
nesledují vývěsku. Pevně věříme, že budete
s touto formou podání informací spokojeni, a
Zpravodaj si k Vám najde cestu.

VÝLOV "LAGUNY"
v sobotu 13. listopadu se uskutečnil výlov
laguny. Výlov pořádalo Myslivecké sdružení
Blanice, které má laguny v péči. Laguny byly
vytvořeny jako provizorní sedimentační nádrže
při odbahňování rybníka Kamberk sacím
bagrem. Po pozemkové úpravě jsou v majetku
obce a hospodaří na nich právě Myslivecké
sdružení.
„OBECNÍ“ VÁNOČNÍ STROMKY
pro nás bude i letos zajišťovat Obecní úřad.
Stromky je možné objednat do 10.12. na
Obecním úřadě a v prodejně.
Cena za stromek je 20,- Kč.

Děkují autoři Zpravodaje :
Linda Nárovcová a David Šedivý

KULTURA V OBCI,
SPOLKY INFORMUJÍ
ZPRÁVY Z OBCE
ALEJ OVOCNÝCH STROMŮ
koncem října byla podél cesty na Štamberk
vysázena alej ovocných stromů. Poutníky potěší
a později snad i osvěží celkem 42 hrušní, 7
jabloní a 33 švestek. Celkové náklady činily
52.190 kč, z toho 41.752 kč bylo financováno z
Programu péče o krajinu Ministerstva životního
prostředí, zbytek nákladů hradila obec Kamberk.
Obec se zavázala i k následné péči o alej.
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
v sobotu 13. listopadu zahájila zimní
plesovou sezónu Posvícenská zábava se
skupinou Profil. Akci pořádalo Občanské
sdružení rodáků a přátel Kamberka. Sezóna byla
zahájena úspěšně, všichni zúčastnění byli
s organizací akce spokojeni.
OPRAVA BÁNĚ KOSTELNÍ VĚŽE
pro letošní rok skončila. Firma, které báň
opravuje, bude pokračovat až církev, jako
vlastník kostela, sežene peníze na další
práce.

4.12.2010 - POSLEDNÍ LEČ
Myslivecké sdružení „Blanice“ Kamberk pořádá
tradiční Poslední leč v sále Pohostinství, k tanci a
poslechu hraje skupina Akord.
Vstup zdarma, bohatá tombola.
¨
18.12.2010 - SCHŮZE RODÁKŮ
Občanské sdružení rodáků a přátel obce Kamberk
vás zve na schůzku, která se bude konat od 17
hodin kanceláři Obecního úřadu. Jedním z témat
bude plánování oslav 750 let obce Kamberk v roce
2011.

25.12.2010 - PRODANÁ NEVĚSTA
Kamberští ochotníci předvedou operu
Prodaná nevěsta na zájezdním představení
v Pohnání. Pokud jste nestihli shlédnout
hru v Kamberku, případně se rádi znovu
pobavíte výkony našich ochotníků, jste
srdečně zváni ☺

19.2.2011 – MAŠKARNÍ REJ

22.1.2011 – HASIČSKÝ PLES

Po loňském úspěchu maškarního reje si Vás
„Rodáci“ dovolují pozvat na druhý ročník této
akce. Informujeme s předstihem, aby jste si
mohli připravit překrásné převleky.

SDH Kamberk pořádá již tradiční ples,
zahraje skupina Trimen. Bohatá tombola.

KAMBERSKÉ ŽENY
se přidruží ke stávajícím obecním spolkům.
„Nechceme zůstat stranou, chceme říci své ke
společenskému životu v obci. Vždy, když je
třeba, přiložíme ruku k dílu a pomůžeme.
Chceme se scházet a při kávě poklábosit. První
schůzka bude po Novém roce. Potom se budeme
scházet dle domluvy, pravděpodobně jednou
měsíčně.“ Těší se, Alena Jenšíková

ZÁJEZDOVÁ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
V letošním roce se vyvinula iniciativa
navštěvovat společně zájezdová divadelní
představení pražských divadel ve Vlašimi a
Benešově. Organizátorkou akce a zároveň
řidičkou jednoho vozidla je paní Anežka
Zachařová. Nově projevili zájem i další
občané, v případě zájmu je možno rozšířit
počet osob a vypravit další auto.

Jubilea
Kulaté narozeniny
v nejbližší době oslaví:
2.1. pan Jaroslav Jechoutek
18.1. pan Václav Petrlík
13.2. paní Marie Javorská
Srdečně gratulujeme a přejeme
hodně zdraví do dalších let.

Šťastné a veselé
vánoční svátky,
zdraví a úspěch
do roku 2011
Vám přeje
Obecní úřad

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 19.11.2010

přidělený úsek lesa k samovýrobě, aby
práce ukončili do konce roku 2010.

Přítomni: Ing. A. Jenšíková, D. Šedivý,
J. Jechoutek, M. Kakos, I.Melicharová,
L. Nárovcová, A. Zachařová

7. V roce 2010 obec uskutečnila tyto akce:
sakrální památky 309.288,-(229.970,- dotace)
dětské hřiště
234.536,- (156.000,- dotace)
přístřešek na stroje
73.621,50
komunikace k mlýnu
426.257,náves Předbořice
338.145,60
alej ke Štamberku 52.190,- (41.752,- dotace)
oprava kanalizace Předbořice 50.890,vrata ke kostelu, pozlacení hodin 47.878,-

Ověřovatelé zápisu: M. Kakos, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program: 1. Kontrola usnesení ze 4.10. a
8.11.2010
2. Úprava rozpočtu obce na rok 2010
3. Záměr vyhlásit rozpočtové provizorium
na počátek roku 2011
4. Inventura obecního majetku – příprava
5. Rozpočtový výhled na roky 2011-2015 – příprava
6. Hospodaření v obecních lesích
7. Investiční akce v obci v roce 2010
8. Ostatní obecní záležitosti
2. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2010 byl
řádně zveřejněn, nebyly k němu vzneseny žádné
připomínky a ZO ho jednohlasně odsouhlasilo.
3. ZO vzhledem ke krátkému období od voleb

jednohlasně vyhlásilo rozpočtové provizorium na
počátek roku 2011 s tím, že v této době budou
hrazeny pouze nezbytné provozní náklady a řádný
rozpočet bude schválen do konce února 2011.
4. Starostka obce jmenovala inventurní komisi ze

všech členů ZO, předsedou inventurní komise
bude p. D. Šedivý. Členové inventurní komise
provedou do konce roku fyzickou kontrolu
majetku obce, dokladová inventura bude
provedena o závěrečném zúčtování roku 2010 a
budou vyhotoveny inventurní zápisy.
5. Starostka obce předložila ZO předběžný návrh

Rozpočtového výhledu na roky 2011-2015 s tím,
aby každý zvážil, jaké priority by měla obec
prosazovat a které akce by bylo třeba upřednostnit.
K tomu se vyjádřili i přítomní předsedové
jednotlivých zájmových sdružení a spolků.
Definitivní podobu „Rozpočtového výhledu“ určí
prosincové zasedání ZO, aby se jím mohlo řídit
sestavení rozpočtu na rok 2011.
6. Obec má zažádáno o dotaci na zalesňování

obecních lesů ve výši cca 53.000,- Kč. Jsou
zaplaceny ¾ LHP (lesního hospodářského plánu)
na roky 2011-2020. LHP bude hotov zhruba
v únoru 2011. Do té doby seznámí lesní hospodář
p. Šmíd starostku a místostarostu s hranicemi
lesních pozemků, jejich stavem a objemem prací
na nich. ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit o 1
rok na dobu určitou smlouvu s lesním hospodářem
p. Šmídem. Obec vyzývá občany, kteří dostali

8. ZO opět upozorňuje občany, že má obec
vydanou obecně závaznou vyhlášku, která
upravuje volný pohyb psů. Na katastru obce
v zastavěné části nesmí psi pobíhat bez vodítka,
k tomu je určen břeh řeky Blanice za lávkou jen
v omezeném úseku. Pokud bude pes pobíhat
volně jinde než na určeném místě a nebude se
jednat o psa ztraceného bude majitel osloven
upozorňujícím dopisem a v následném případě
bude předán přestupkové komisi ve Vlašimi pro
porušování obecně závazné vyhlášky. Následně
uhradí veškeré náklady spojené s tímto úkonem.
- Pan Karel Zachař, který dopisuje kroniku obce od
roku 1951 do roku 1990 přislíbil ukončit práci na
kronice do konce roku 2012. ZO jednohlasně
rozhodlo poskytnout p. Zachařovi odměnu za
vykonanou práci. O její výši rozhodne ZO na
příštím zasedání.
- Obec zahájila správní řízení na pokácení javoru na
návsi v Kamberku u autobusové zastávky. Strom je
podle ZO v havarijním stavu a ohrožuje občany.
- Oprava báně kostela byla přerušena pro nedostatek
financí, práce byly zakonzervovány. Obec se
pokusí podpořit žádost o dotaci, kterou uplatní
církev u KÚ na dokončení prací.
- ZO
jednohlasně
odsouhlasilo
příspěvek
BENEBUSU ve výši 120,- Kč na obyvatele a rok
na dopravní obslužnost a 1,- Kč na obyvatele a rok
na manipulační poplatek.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo poskytnout příspěvek
ZŠ a MŠ Louňovice ve výši 500,- Kč.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesením
které je nedílnou součástí zápisu.
Příští veřejná schůze se bude konat v pondělí
27. prosince od 17:00 hod, jste srdečně zváni

V poslední době se množí stížnosti na volně
pobíhající psy v obci a dokonce došlo i k několika
případům pokousání! Připomínáme obecní
vyhlášku číslo 8/2009 a žádáme majitele, držitele
a chovatele psů, aby výše uvedenou vyhlášku na
zastavěném území obce dodržovali. Porušení
vyhlášky bude postupováno k přestupkovému
řízení na MÚ Vlašim.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost

FOTOGALERIE

Obecně závazná vyhláška obec Kamberk
číslo 8/2009, kterou se stanovují pravidla pro
volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Kamberk

opravená náves v Předbořicích

Zastupitelstvo obce Kamberk se na svém zasedání
dne 29.6.2009 usneslo vydat na základě ust. § 24
odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ust. § 10 písm. c) a d), § 35 a § 84 odst.
2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Pravidla pro pohyb psů
1.Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech
obce je možný pohyb psů pouze na vodítku a za
předpokladu, že psi budou označeni zavěšenou
evidenční známkou, kterou vydá obecní úřad při
zaplacení místního poplatku ze psů,
b) volný pohyb psů je povolen v lokalitě: levý břeh
řeky Blanice od lávky až ke konci regulace,
c) chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně
odstranit exkrementy způsobené psem na veřejném
prostranství
2.Zakazuje se vstup se psy do následujících
zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti: hřiště
3.Splnění povinností stanovených v odst. 1 a 2
zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem2).
Článek 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/96 o čistotě
a veřejném pořádku při pohybu psů po veřejném
prostranství obce.
1)
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
2)
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či
doprovázející osoba.

Čl. 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.7.2009

Výlov rybníka Podhorník

OBECNÍ ÚŘAD KAMBERK,
KONTAKTY
Kontaktní adresa:
Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71,
257 06 Louňovice pod Blaníkem
tel., fax : 317 852 728
e-mail : oukamberk@quick.cz
www.kamberk.cz
Rádi bychom požádali kamberské občany i
spolky o spolupráci na tvorbě Zpravodaje.
Informace o chystaných akcích prosím
posílejte e-mailem na: Linda.nary@volny.cz ,
Děkujeme

