ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 21
Začátek letošní zimy byl teplý, beze sněhu.
Po vánocích napadl sníh, který během prudkého oteplení 9.ledna zmizel během jediného dne.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Již tradiční akcí je Mikulášská besídka, která se konala 4.prosince 2014. Zúčastnilo se jí několik desítek
malých i velkých dětí, všichni se bavili při diskotéce, snědli připravené občerstvení a nakonec se setkali
s čerty, andělem a Mikulášem, od kterých dostali drobné dárky. Celá akce probíhá díky nadšení a aktivitě
několika místních občanů i podpoře Obce Kamberk a sponzorů.
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ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Na Štědrý den jsme se sešli u stromečku vedle kostela v Kamberku, popili svařené víno, ochutnali přinesené
cukroví a v kostele si zazpívali koledy.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
svůj příspěvek píši již v novém roce, po schválení rozpočtu na rok 2015. V něm jsou zakotveny
investiční akce, které bychom rádi uskutečnili. Úpravu odtokového kanálu podél silnice v
Předbořicích, opravu kapličky v Předbořicích - případně náš příspěvek k zamýšlené žádosti o
dotaci, opravu zborceného kamenného tarasu pod budovou školy, opravu vnitřních prostor
budovy obecního úřadu a úpravu zasedací místnosti, pokračovat v opravě vodovodních uzávěrů,
opravovat místní komunikace, dát do pořádku obecní rozhlas, jehož provoz nás i vás občas trápí,
dovybavit veřejné prostory lavičkami, zakoupit potřebné nářadí na údržbu veřejné zeleně. Také
jsme se rozhodli dát vyrobit repliku historického hasičského praporu, jehož vznik se datuje do roku
1882 a již mnohé pamatuje a umístit při vjezdech do obce smaltované cedule, které budou
informovat přijíždějící o tom, že se nacházejí v Kamberku. To je výčet výdajů, kromě nutných
provozních, o který víme a počítáme s nimi, ovšem mohou nás překvapit výdaje nenadálé a proto
s nimi v rozpočtu musíme počítat jako s nutnou zálohou.
Máme pro vás příjemné sdělení, že jsme se konečně dočkali dotace ve výši 2,7 mil.Kč na opravu
komunikace Kamberk – Hrnčíře, na hranici našeho katastru. Cesta byla výrazně poničena
povodněmi z přívalových dešťů a tak bude při opravě kladen velký důraz na její odvodnění. Do
budoucna se počítá s výstavbou cesty od hřbitova směrem na Vosnou /k Březinám/. Zde se, jako
v případě cesty na Otradov a na Štamberk, jedná o účelovou komunikaci v rámci pozemkové
úpravy. Původní vyměření cesty bohužel neodpovídá stávajícím požadavkům a bude potřeba
vykoupit části soukromých pozemků. Lze předpokládat vstřícnost majitelů přilehlých parcel, jedná
se pouze o desítky m2. Úspěšné jednání s majiteli přispěje k urychlení realizace výstavby
komunikace, které bude financováno z prostředků Ministerstva zemědělství.
Je také milou pozorností obce, že zvedá cenu dárkových balíčků k životním výročím našich
občanů z 350 Kč na 500 Kč. Je nás stále méně /v současnosti dle statistického úřadu 136 lidí/ a
nad věk 80 let přicházíme s dárkem již každý dožitý rok.
Musíme také vážně uvažovat o zadání výroby Územního plánu obce a v souvislosti s tím určit,
kde by případní zájemci o výstavbu rodinných domů mohli své představy realizovat.
Od roku 2015 se otevírá nové programovací období v rámci přidělování dotací a my prozatím
nevíme, co můžeme s určitostí očekávat. Jednotlivá ministerstva pomalu předkládají své plány,
které vycházejí z požadavků Evropské Unie a my bychom byli rádi, kdyby se tam objevily dotace
na místní komunikace a také bychom rádi už konečně získali prostředky na opravu kaple v
Předbořicích, která se drží pohromadě jen díky iniciativě místních občanů.
Z fotodokumentace je vidět, že naše obec i koncem roku žila čilým společenským životem a v
tomto trendu chceme pokračovat i v roce následujícím a věřím, že se na tyto akce v obecní
pokladně peníze vždy najdou. Je milé vidět, jak si občané mají při těchto akcích možnost
popovídat.
To jsou některé informace, které vám mohu v tuto chvíli sdělit a v dalších číslech Zpravodaje snad
budu mít příležitost psát o dění v obci a poskytnout konkrétnější obraz toho, co se udělalo a udělá.
Vždyť od toho jsme tady my, kteří jsme získali ve volbách vaši důvěru a vždy jsme ochotni
přijmout každý návrh na zlepšení prostředí v naší obci.
Na závěr bych ráda, kdybychom my, občané Kamberka vkročili do nového roku s velkým
odhodláním, plným pevného zdraví, optimismu a radosti.
Alena Jenšíková, vaše starostka
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ČINNOST TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KAMBERK V ROCE 2014

Většina činnosti jednoty se zpravidla opakuje pravidelně každý rok. To je dáno hlavním
zájmem současných členů jednoty .V této době je to účast fotbalistů v soutěžích. Tak také letos
jsme rok začali přípravou na soutěž OFS Benešov IV.třídu. V březnu jsme absolvovali týdenní
soustředění v Borotíně a sehráli několik vesměs vítězných utkání. Soutěž jsme měli z podzimní
části velmi dobře rozehranou a tak jsme byli optimisty v naději na postup z pralesní ligy. Bohužel
jsme nezvládli poslední dva zápasy a přesto, že v drtivé většině zápasů jsme hráli dobře, jsme
soutěž ukončili na čtvrtém místě.
V půlce roku se nám podařilo jako jedněm z prvních tělocvičných jednot Sokol provést
zápis do spolkového rejstříku.
V červenci pátého jsme uspořádali taneční zábavu na fotbalovém hřišti, která se velmi
vydařila i přesto, že se celý den hnaly bouřky a bylo velmi napínavé, jestli se zábava vůbec
uskuteční. Nakonec se zábava vydařila, hlavně proto, že přišlo hodně místních, z cizích přijeli
pouze kamarádi z Hrnčíř a Vilic. Děkujeme všem, že nás v této těžké chvíli svou účastí podpořili.
Dvanáctého proběhl na sokolském hřišti turnaj v nohejbale trojic. Zúčastnilo se 9 družstev.
Turnaj vyhráli „Kozlíci“ z Votic před „Voly“ –Vilímci s Pavlem Zachařem.
Hned další týden jsme uspořádali tradiční turnaj ve volejbale smíšených družstev. Turnaj
vyhráli „Vorigoš“ před „Zemským hřebčincem Benešov“ Turnaje se zúčastnili také dvě naše
družstva – LouKa I. a LouKa II. (společenství Louňovice – Kamberk), která pravidelně každou
neděli trénují a bylo to znát, hra se oproti minulým létům zlepšila.
V tomto termínu fotbalisti vybojovali druhé místo v silně obsazeném turnaji v Louňovicích.
Další týden následovala pouť. V sobotu ve fotbalovém turnaji „memoriálu Jana Wildta“
vyhráli fotbalisté Blaníku Načeradec. Domácím se memoriál vyhrát nedaří, pokaždé je to druhé
místo. Večer následovala pouťová zábava a v neděli dětský den.
V srpnu již následuje příprava na novou sezonu. Absolvovali jsme turnaje v Načeradci a
Borotíně. V Borotíně jsme turnaj vyhráli.
Pak již začíná soutěž. Začali jsme pohárem OFS a v prvním kole porazili Blaník Načeradec
10:1, ve druhém kole jsme prohráli v Libži. Jedním z důvodů je,že se hraje ve středu a je těžké ve
všední den dát dohromady mužstvo.
Před sezónou opustil naše mužstvo jeden z nejlepších hráčů Petr Psota - odešel na
hostování do Zdislavic (I.B třída) a na hostování přišel z Vožice Michal Kříženecký. Podzimní část
soutěže se nám velmi vydařila. Hlavně doma jsme dávali všem hodně gólů a hráli pěkný fotbal. To
se projevilo i na návštěvách. Poslední zápas nám však nevyšel, jedinou porážku podzimu nám
připravili hráči Nesperské Lhoty 3:2. V tabulce to znamená druhé místo o dva body za
Nesperskou Lhotou, při celkovém skore 50:10, nejlepším střelcem soutěže je Jakub Kosák se
šestnácti góly.
O vánocích jsme odehráli velmi kvalitně obsazený turnaj v Praze. Ze 24 mužstev jsme
skončili na 9.místě.
Tradiční vánoční turnaj v Mladé Vožici se letos nekonal.
Rok jsme ukončili tradičním turnajem ve stolním tenise . Posledním vítězem roku 2014 se
stal Ondra Hirsch před Jardou Všetečkou.
Závěrem chci všem sokolům jak hráčům tak i pořadatelům za jejich práci v celém roce
poděkovat. Jak je z přehledu vidět není skoro víkend kdy by se něco nekonalo. Klobouk dolů
všem.
A také využívám příležitost, abych do Nového roku popřál jménem tělocvičné jednoty všem
občanům hodně zdraví a spokojenosti a v neposlední řadě hodně radosti z výsledků našich tedy
kamberských mužstev.
Se sokolským pozdravem „Nazdar“ Jechoutek Milan st.
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 8.12.2014 v kanceláři OÚ.

4) Úprava rozpočtu obce na rok 2014 č. 7
5) Inventarizace obecního majetku
6) Ostatní obecní záležitosti

Přítomni: Jenšíková A., Kříženecký F., Zachařová A.,
Šedivý D.,Drahoš P., Melicharová I.,Procházka J.
Zapsala: A.Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Drahoš P., Šedivý D.

2) ZO zveřejnilo návrh položkového schodkového
rozpočtu obce na rok 2015. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky. Rozpočet se schodkový a schodek ve výši
1.556.980,- Kč bude financován z přebytku minulých
let. ZO předložený návrh jednohlasně odsouhlasilo.
3) ZO jednohlasně rozhodlo převést náklady na mzdy
za prosinec 2014 do nákladů rozpočtu obce na rok
2015.
4) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2014 č. 7 dle předloženého návrhu.
5) Starostka jmenovala inventurní komisi, jejímž
předsedou je David Šedivý. Členové komise provedli
fyzickou kontrolu majetku obce, dokladová inventura
bude provedena po účetní uzávěrce roku 2014.
Inventurou nebyly zjištěny inventurní rozdíly a její
závěry ZO jedno hlasně odsouhlasilo.
6)
ZO
projednalo
dopis
občanů
Skrýšova
s požadavkem na opravu cesty od Kalače a je toho
názoru, že cesta od Kalače přes Čtvrtě na hranici k.ú.
Kamberk je přiměřeně sjízdná. V roce 2014 zde bylo
provedeno vyřezání dřevin, a není třeba dalších úprav.

Program schůze:
l. Kontrola usnesení z 18.11.2014
2. Návrh rozpočtu Blaník – svazek obcí na rok 2015
3. Ostatní obecní záležitosti
1. Byla provedena kontrola usnesení, bez připomínek
2. Návrh rozpočtu Blaník-svazek obcí na rok 2015 byl
schválen jednohlasně
3.- Zastupitelstvo obce projednalo zprávu inventurní
komise a odsouhlasilo odpisy dle návrhu
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Souhlasné
prohlášení o vzniku práva k nemovitosti-jez č.p. 298
- Obec byla úspěšná při podání žádosti o opravu
cesty Kamberk-Hrnčíře a získala dotaci ve výši 2 726
161 Kč z fondu MMR.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,které je
nedílnou součástí zápisu.

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

Starostka obce: Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš David Šedivý
Zapisovatelka : A.Jenšíková

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: František Kříženecký,
Procházka
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 8.12.2014
- ZO jednohlasně schválilo Návrh rozpočtu Blaníksvazek obcí na rok 2015
- ZO jednohlasně odsouhlasilo odpis předložený
inventurní komisí

Josef

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 29. 12. 2014.
- ZO po zveřejnění jednohlasně schválilo schodkový
položkový rozpočet obce na rok 2015. Schodek ve
výši 1.556.980,- Kč bude financován z přebytku
minulých let.
- ZO jednohlasně rozhodlo převést náklady na mzdy
za prosinec 2014 do nákladů rozpočtu obce na rok
2015.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2014 č. 7 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo závěry inventurní
komise o fyzické inventuře obecního majetku.

Starostka obce: Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 29. 12. 2014.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký,
I. Melicharová, J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, J. Procházka
Zapisovatelka: V. Sirotková

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

Program:1) Kontrola usnesení z 8. 12. 2014
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2015
3) Převedení nákladů na mzdy 12/2014
do nákladů rozpočtu obce na rok 2015
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INFORMACE Z OBCE…
.
HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Kamberk pořádá
v sále Sokola Kamberk v sobotu 24.ledna 2015
od 20 hodin tradiční hasičský ples s bohatou
tombolou. K tanci a poslechu bude hrát skupina
MP3 music band.

POŠTA
Otevírací doba pošty je :
pondělí, středa a pátek od 8 do11 hodin
úterý a čtvrtek od 12:30 do 15:30 hodin
OPRAVA ROZHLASU V HRAJOVICÍCH
Podařilo se lokalizovat a opravit nefungující
obecní rozhlas v Hrajovicích. Problémem bylo
přestřelené vedení u Lagun.

PŘÍSPĚVEK DO BENE-BUSu
Obec Kamberk je členem dobrovolného svazku
obcí BENE BUS, který od svých členů vybírá
poplatky a ty pak přerozděluje dopravcům
s cílem zajistit dopravní obslužnost. Pro rok 2015
je pro obce stanoven příspěvek na obyvatele ve
výši 190 Kč, Kamberk tedy zaplatí cca 26 tisíc
korun. Ročně takto BENE-BUS přerozdělí cca
17 milionů korun. Aktuálně by měly být
zachovány všechny autobusové spoje.

SVOZY POPELNIC V ROCE 2015
Termíny svozu nádob na tuhý komunální odpad :
9. 1.
23. 1.
6. 2.
20. 2.
6. 3.
20. 3.
3. 4.
17. 4.
1. 5.
14.5.
28. 5.
11. 6.
25. 6.
9. 7.
23. 7.
6. 8.
20. 8.
3. 9.
18. 9.
2. 10.
16. 10.
30. 10.
13. 11.
27. 11.
11. 12.
25. 12

KNIHOVNA
Knihovna v budově obecního úřadu je otevřená
ve čtvrtek od 16:15 do 17 hodin, nebo po dohodě
s knihovnicí Lindou Nárovcovou na telefonu 777
938 568. Novinky v knihovně můžete sledovat i
na www.kamberk.webk.cz
MAŠKARNÍ ZÁBAVA
Občanské sdružení rodáků a přátel obce
Kamberk společně se Sborem dobrovolných
hasičů Vilice pořádají v sále Sokola Kamberk
v pátek 13.února maškarní zábavu.

od 1. 1. do 3. 5. a od 7. 9. do 31. 12 = sudý pátek
od 4. 5. do 6. 9. = sudý čtvrtek

HELIGONKÁŘI VYSTOUPILI V SOBOTU 20.12.2014 V KAMBERKU
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HISTORICKÁ FOTOGRAFIE ZE SOKOLOVNY V KAMBERKU

Společenská rubrika
21.1.2015 oslaví 82 let pan Josef Hajný z Hrajovic
12.2.2015 oslaví 65 let pan Josef Zachař z Kamberka
12.3.2015 oslaví 87 let pan Josef Kahoun z Hrajovic
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 3.12.2014 zemřel ve věku 68 let pan Stanislav Hudec z Kamberka

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 21, vydáno 10.1.2015.

8

