ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 35
září 2018

OSLAVY 140 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V KAMBERKU
A 100 LET OD ZALOŽENÍ REPUBLIKY

Oslavy 140.výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kamberku a 100. výročí založení republiky
proběhly v Kamberku v sobotu 7.7.2018.
Rozsáhlou fotogalerii si můžete prohlédnout na www.kamberk.cz a www.sdhkamberk.unas.cz
1

VRTULNÍK NA HŘIŠTI
10.7. přistál na fotbalovém hřišti vrtulník letecké
záchranné služby.

RALLYE KAMBERK
23.6. proběhl 10.ročník Rallye Kamberk.

VÝMĚNA OKEN V KAMPELIČCE
Byla provedena výměna oken v kampeličce,
nepůvodní dřevěná byla vyměněna za plastová.

ODVODNĚNÍ V HRAJOVICÍCH
V Hrajovicích bylo realizováno odvodnění kolem
studny/vodojemu.

CESTA V PŘEDBOŘICÍCH
Cesta v Předbořicích za Hlaváčkovými směrem do
Táhlí byla opravena na přelomu června a
července.

OPRAVA TRANSFORMÁTORU
Při plánované odstávce elektřiny 13.8. byla
provedena oprava transformátoru.
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ČIŠTĚNÍ POTOKA ZA ŘEKOU
V Kamberku za řekou bylo vyčištěno koryto
potoka nad a pod propustkem, jehož rekonstrukci
se z finančních důvodů zatím nedaří zrealizovat

OPRAVA STŘECHY KOSTELA
Probíhá další etapa opravy kostela v Kamberku.
Dochází k výměně poškozených součástí krovu.

PŘÍSTŘEŠEK NA POHŘEBNÍ VŮZ
Za kostelem byl zbourán starý a postaven nový,
prosklený, přístřešek na historický pohřební vůz.

CESTA DO BŘEZIN
Probíhá rekonstrukce cesty od
v Kamberku směrem do lesa „Březiny“.

hřbitova

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
dlouhotrvající letní vedra, kdy rtuť na teploměru běžně dosahovala 35 ° C, v rybníku voda plná sinic,
vesnice prázdná, všichni ukrytí kdesi ve stínu, jsou už naštěstí za námi. Po několika málo deštích započala
houbařská sezóna. V klidu a v chládku se pokusím popsat, co se za poslední čtvrtrok u nás událo. Co z
mého pohledu se nám povedlo a na co jsme neměli dost sil či finančních prostředků.
Úvodem doplním informace z posledního Zpravodaje. 21.července jsme v Cítově, obci, která v letošní
soutěži Vesnice roku získala zlatou stuhu, převzali již posledně zmíněný diplom a s ním finanční hotovost
35 tis.Kč. Peníze budou použity na zakoupení stanu s pivními sety pro obecní spolky. Nechť si jich lidé užijí
při společenských a sousedských posezeních. Výměna oken v budově bývalé kampeličky proběhla bez
problémů a myslím, a jsem tomu ráda, že k obecné spokojenosti nájemníků. Také oprava cesty v
Předbořicích za Hlaváčkovými je hotova. Firma Jan Borek zde odvedla za vysoutěžené peníze kus poctivé,
kvalitní práce. Záleží nyní na tom, jak se k ní uživatelé budou chovat, aby co nejdéle vydržela v dobrém
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stavu a sloužila svému účelu. Hůře, z naše pohledu, dopadla plánovaná oprava druhého propustku za
řekou naproti Slabým. Tam vysoutěžená částka vysoko přesáhla naše finanční možnosti . Kromě dotace z
MMR bychom byli nuceni doplatit 1 600 000 Kč. Zastupitelstvo po delším rozhodování rozhodlo
nepřijmout dotaci ve výši 942 tis.Kč a prozatím preventivně, vzhledem k případným přívalovým dešťům,
vyčistit koryto potoka před propustkem č.1 a opravit komunikaci v místech výměny vodovodních uzávěrů.
Dne 16.srpna jsme předali cestu od hřbitova k Březinám firmě Lesostavby Třeboň, která vysoutěžila u
KPÚ v Benešově její opravu v rámci komplexní pozemkové úpravy, jako přístupovou komunikaci ke
vzniklým pozemkům. Práce mají být hotovy do listopadu letošního roku. Oprava svodu dešťové kanalizace
v Hrajovicích je hotova. Práce rychle a dobře provedl pan David Trojánek a jemu jsme proto i svěřili
čistění koryta potoka za řekou. Jsme rádi, že na realizaci zamýšlených akcí máme v obci šikovné
řemeslníky. Protože i opravu bytu po panu J.Z. v budově č.p.2 jsme zadali místní firmě k naší spokojenosti
s provedenými pracemi. Všechny plánované akce se snažíme dokončit do konce tohoto volebního období s
tím, že budou provedeny kvalitně a v rámci našich omezených finančních možností.
Ráda a s velkým uznáním k organizátorům se vracím k oslavám 7.července letošního roku, kdy jste měli
možnost být účastníky připomenutí 140.výročí založení SDH Kamberk a stého výročí založení republiky. O
programu se nebudu rozepisovat, velká většina z vás se stala přímými, spokojenými účastníky. Je mojí
milou povinností poděkovat všem organizátorům. Vyzdvihnout obětavost , zodpovědnost a vysoké pracovní
a organizační nasazení pana místostarosty, je pro mě čest. Bylo příjemné přijmout až dojemné uznání
některých účastnic , které obřad pokládání věnce k pomníku padlých, nebo sázení stromu republiky za
asistence mladých hasičů, silně citově zasáhl.
Pozadu nezůstávají ani Sokolové. Díky jim kamberská pouť jako již tradičně oslovila všechny místní děti.
Vždyť organizace soutěží pro děti a celý průběh pouťových zábav byl jako každý rok bez chyby. Při té
příležitosti se musím ještě zpětně zmínit o akci Rallye Kamberk, také v organizaci našich Sokolů, která také
přispěla k získání Diplomu v rámci soutěže Vesnice roku.
Jsem ráda, že v tomto čísle mohu a jsem povinna chválit. Ke kritice nemám tentokrát pádné důvody. Jen
musím připomenout, že není zadarmo a samo sebou, že máme i přes sucho stále dostatek kvalitní pitné
vody. Připomínám to proto, abychom nezapomínali na ty, kteří na tom měli a mají zásluhu. Abychom
nezapomněli na ty, kteří před lety zajistili provedení vrtů a rekonstrukci vodojemu. Abychom měli na
paměti, že je mezi námi pan V.Š. , který se spolehlivě o chod vodárny stará a díky jemu máme stále
dostatek kvalitní pitné vody. Máme schopné obecní pracovníky a díky nim máme upravenou, čistou obec.
Obec plnou květin a prázdných, vám vždy k dispozici, odpadkových košů. Jen kdyby se tam vždy dávalo jen
to, co do nich a do kontejnerů na tříděný odpad, patří.
Zanedlouho budou komunální volby. S politováním musím konstatovat, že o práci v obecním zastupitelstvu
byl tentokrát malý zájem . Snad je to tím, že mezi občany se dostává povědomí o nelehké práci v komunální
politice. Politici "tam nahoře" to "těm dole" neusnadňují. Právě naopak. Práce s osobními údaji, množství
zákonů a nekonečné množství vyhlášek, dodatků a doplňků, hrozby pokutami a časté kontroly všeho
možného a také jak se říká "práce s lidmi" je někdy unavující. Připomínám, že volby do obecních
zastupitelstev budou probíhat ve dnech 5. a 6.října.
A protože končí 4leté volební období a protože i u nás se občas najdou tací, kteří kritizují /obzvláště v
místním pohostinství po sklenici chutného moku, možná také trochu omámeni horkem/, že se nic neudělalo,
nebo, že se sice udělalo, ale špatně, nebo ne přímo pro ně, jsem na závěr mého příspěvku vypracovala
hrubý přehled toho, kam obecní zastupitelstvo v letech 2015-2018 rozhodlo dát finance na rozvoj obce
Kamberk. Jedná se o hlavní investiční akce.
Rok 2015
Oprava odvádění dešťových vod v Předbořicích 288 tis.Kč
Oprava vodovodních ventilů v Kamberku /2014-2015/ 589 tis.Kč /včetně opravy silnice/
Opravy budovy obecního úřadu 148 tis.Kč
Oprava veřejného osvětlení 115 tis.Kč
Oprava kaple v Předbořicích celkem 393 tis.Kč /120 tis.dotace MK/
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Výměna horní věžičky u kaple v Předb. 52 tis.Kč
Oprava cesty K.-Hrnčíře, celkem 2 540 tis.Kč, podíl obce 254 tis.,dotace MMR
Dosypání okrajů a úprava příkopů K.-H. 113 tis.Kč
Oprava výpustě rybníka Podhorník 27 tis.kč
Oprava kabin na fotbalovém hřišti 23 tis.Kč
Oprava tarasu pod budovou č.p.71 170 tis.Kč
Replika historického praporu SDH 60 tis.Kč
Nová sekačka a fukar 20 tis.Kč
Pořízení nábytku do zasedací místnosti OÚ 30 tis.Kč
Uvítací tabule obce Kamberk 22 tis.Kč
Zahradní nábytek/lavičky, stůl, odpadkové koše/ 28 tis.Kč
Kontrola technického stavu mostu 46 tis.kč
Rok 2016
Protažení veřejného osvětlení k domu č.p.17 v Předbořicích 50 tis.Kč
Oprava místní komunikace v Hrajovicích 499 tis.Kč / z toho 261 tis. obec/ dotace Středočeský kraj ,
realizace Swietelsky s.r.o.
Oprava MOK v Předb. a okolo hřbitova v Kamb. 1 294 tis.Kč /647 tis. obec/ Dotace MMR, realizace
Swietelsky s.r.o.
Dovybavení SDH Kamberk /přilby a zásahové rukavice/ 76 tis.Kč/dotace 73 Středočeský kraj/
Hudební odpoledne pro rodiče s dětmi 52 tis.Kč/z toho obec 23 tis.Kč/
Rekonstrukce pohostinství 545 tis.Kč
Svod dešťových vod od budovy OÚ 22 tis.Kč
Oprava rybníka v Předbořicích 120 tis.Kč
Rekonstrukce veřejného osvětlení 58 tis.Kč
Odkup stodoly a pozemků od soukromého majitele 310 tis.Kč
Oprava stodoly 35 tis.Kč
Stanoviště pod kontejnery na tříděný odpad 33 tis.Kč
Rok 2017
Oprava 1.propustku za řekou 829 tis.Kč / z toho obec 197 tis.Kč/ dotace ze Středočeského kraje, realizace
BES Benešov finanční příspěvek na opravu kostela 30 tis.Kč
Pohostinství kotel, radiátory, vyvložkování komínu 100 tis. Kč
Koupě pozemku parc.č. 107 a 108/1 v elektronické dražbě 155 tis.Kč
Oprava historického pohřebního vozu/odměna Vesnice roku/ 50 tis.Kč
Osvětlení od bytovek ke komunikaci 125/II 90 tis.Kč
Elektrika ve vodárně v Hrajovicích 13 tis.Kč
Oprava kaple na hřbitově,zedn.práce v budově č.p.2,cesta k vodárně 35 tis.Kč
Výmalba obecních budov 33 tis.Kč
Oprava vodovodu a svodu odpadních vod od bytovek k silnici 125/II 465 tis.Kč
Oprava svodu dešť.vod od budovy OÚ 112 tis.Kč
Příspěvek Sokolům na topení v sále sokolovny 30 tis.Kč
Rok 2018
Oslava 140 let SDH a 100.výročí republiky 76 tis.Kč/ 16 tis.obec//dotace Středočeský kraj/
Výměna oken v budově č.p.2 181 tis.Kč
Oprava cesty v Předbořicích za Hlaváčkovými 287 tis.Kč/ 136 tis.dotace POV//realizace fa Jan Borek/
Oprava svodu dešťových vod Hrajovice u vodojemu 38 tis.Kč
Oprava vodovodních uzávěrů za řekou a přívod vody k chatám 232 tis.Kč
Přístřešek pro pohřební vůz za kostelem 75 tis.Kč /50 tis.Kč odměna Vesnice roku/
Oprava bytu v budově č.p. 2 25 tis.Kč
P.S. Toto jsou letošní prozatímní investiční náklady.
Vaše starostka Alena Jenšíková.
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KNIHOVNA KAMBERK
Za knihovnu:
Obecní knihovna Kamberk je v budově OÚ v 1. patře. Otevřeno je vždy v pondělí 9:3010:00. Nebo kdykoliv po předchozí domluvě na tel: 777 938 568.
Knihovna pořizuje knižní novinky 2x ročně, dále má výměnný fond (120 knih) z knihovny
v Benešově.
Je možné si zapůjčit periodika (Krásný rok, Marianne Venkov a styl, Rybářství, Bydlení,
Moje země. Chovatel).
K dispozici je počítač s připojením na internet (wifi není k dispozici).
Aktuální informace najdete na facebook/knihovna kamberk a www.kamberk.webk.cz
Děkuji za pozornost a těším se na setkání v knihovně Linda Nárovcová

4) ZO jednohlasně rozhodlo odstoupit od přijetí
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
identifikační č. 117D815009061 (obnova
povrchu a odvodnění místní komunikace
Kamberk) z důvodu nedostatku finančních
prostředků na dofinancování akce z prostředků
obce. Zároveň rozhodlo preventivně vyčistit
koryto potoka před propustkem č. 2..
5) Lesní hospodář p. Šmíd dokončuje vyžínání v
porostech, zbývá ošetřit ožinem cca 15 arů
mladých porostů. (Předbořská stráň a u
Podhorníku)

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 30. 7. 2018.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, J. Procházka, D. Šedivý, A.
Zachařová
Omluvena: I. Melicharová
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, J. Procházka
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 11. 6. 2018
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 5
3) Účelová dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu hejtmana
4) Oprava povrchu a odvodnění MK v
Kamberku, výběrové řízení (propustek č. 2 za
řekou)
5) Hospodaření v obecních lesích
6) Ostatní obecní záležitosti

6) - 13. 8. 2018 z důvodu rekonstrukce
transformátoru nepůjde v Kamberku elektřina a
zároveň bude uzavřena Pošta.
- ZO vzalo na vědomí žádost p. J. M. o přidělení
obecního bytu. Byt se po výměně oken začne v
srpnu opravovat.
- Obec získala v rámci soutěže "Vesnice roku
2018" diplom za netradiční formy volnočasových
aktivit spojený s odměnou ve výši 35.000,- Kč.
Tyto prostředky budou použity na zakoupení
stanu a sedacích setů.
- Komunikace 125/II procházející Kamberkem se
bude opravovat v horizontu dvou let. V současné
době se vypracovává projekt na opravu ve
spolupráci s obcí.
- V letošním roce by se měla realizovat výstavba
místní komunikace od hřbitova k Březinám v
rámci komplexní pozemkové úpravy.

1) Byla provedena kontrola usnesení z 11.6.2018
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2018 č. 5 dle předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo přijmout dotaci
ve výši 60.000,- Kč z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a uzavřít
na tuto dotaci smlouvu. Dotace se týká oslav 140
let SDH Kamberk a 100. výročí založení ČR.
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- Lípa u rybníka v Předbořicích je prohnilá a
hrozí pád. Starostka je pověřena přes ČSOP
Vlašim zajistit povolení ke kácení.

- ZO jednohlasně odsouhlasilo přijmout dotaci ve
výši 60.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu hejtmana a uzavřít na
tuto dotaci smlouvu. Dotacese týká oslav 140 let
SDH Kamberk a 100. výročí založení ČR.

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

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 30. 7. 2018.

- ZO jednohlasně rozhodlo odstoupit od přijetí
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
identifikační č. 117D815009061 (obnova
povrchu a odvodnění místní komunikace
Kamberk) z důvodu nedostatku finančních
prostředků na dofinancování akce z prostředků
obce. Zároveň rozhodlo preventivně vyčistit
koryto potoka před propustkem č. 2..

- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2018 č. 5 dle předloženého návrhu.

Starostka obce : Ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: František Kříženecký
Josef Procházka
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Podzimní informace o činnosti sokolů uvedu shrnutím letních akcí v naší režii. Týden po oslavě
minulé sezóny tzv.dokopné tedy. 23.června jsme odjeli X. ročník Rallye Kamberk, která se tradičně
vydařila. Zúčastnilo se třináct posádek, jedenáct úspěšně soutěž dokončilo. Vítězi se stala posádka manželů
Dvořákových – Láďa s Míšou a manželů Zvárových – Jitka s Lubošem. Všem posádkám i partě obětavých
pořadatelů v čele se Standou Kubů je nutno poděkovat. A je i možné že se zrodila i nová tradice ukončení
akce .O tom až po příštím ročníku…
Letošní léto s vysokými teplotami výrazně poznamenalo i ostatní akce. 14.července na hřišti za
hospodou jsme odehráli nohejbalový turnaj trojic. Hlavní pořadatel turnaje Petr Moravec zaregistroval k
soutěži šest družstev. Vítězi se stali Jakub Kosák, Petr Smrčina a Patrik Tulej.
21.července se Ondrovi Hirschovi do soutěže volejbalových družstev přihlásili pouze čtyři
družstva. Vítězi se stalo družstvo sokola Vlašim.
Všechny tyto akce obětavě nakrmila i napojila pí. Kolací , turnaj v nohejbale i sponzorovala. Dík.
28.července sokolové tradičně přispěli k programu poutě. Dětský den tentokrát k naší radosti
navštívilo přes padesát dětí. Sokol spolu s obcí financoval trampolínu a skákací hrady. Tentokrát v
programu chyběly kvůli tropickému počasí ukázky výcviku psů. Odpolední program doplnil fotbalový
zápas memoriálu Jana Wildta Želeč -. Kamberk. Vyhrálo družstvo Želče.
Sobotní pouťová zábava na fotbalovém hřišti byla velmi vydařená ,překvapivě vysoká návštěva a v noci
příjemné počasí přispělo k dobré zábavě s kapelou Fontána
Nedělní zápas žáků proti Načeradci jsme 9:3 vyhráli, ale pro malý počet našich hráčů hráli i chlapci starší
Kryštof a Dominik Zachařovi, kteří misky vah převrátili na naší stranu. Zápas veteránů se pro nepříznivé
podmínky, abychom neohrozili zdraví borců, neuskutečnil.
Podzimní sezónu jsme zahájili výhrou v poháru nad SK Načeradec 5 : 1. Ve druhém kole se
střetneme ve středu 19.9. 17,00 hodin s vedoucím družstvem okresního přeboru Olbramovicemi. V soutěži
jsme odehráli tři zápasy s bilancí jedno vítězství, jednou nerozhodně a jedna porážka.
V mužstvu žáků došlo k výrazným změnám, z družstva odešlo 7 hráčů , přišli tři noví: Svatek Jiří,
Batík Tomáš a Písařík Vojtěch z Mladé Vožice.
Závěrem všem vše dobré NAZDAR, za Sokol Kamberk Milan Jechoutek st..
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PRONÁJEM BYTU A PROVOZOVNY
Obec Kamberk nadále nabízí k pronájmu :
1) provozovnu bývalé prodejny „ Koloniálu “ v Kamberku
2) byt o výměře cca 50 m2 v 1. patře „Kampeličky“, byt je určen pro sociální bydlení.
Zájemci o pronájem se mohou obracet na starostku nebo na Obecní úřad.

PLÁNOVANÉ AKCE
ŽELEZNÝ ŠROT
Od pátku 21. do neděle 30.září je možno odkládat
železný šrot v Kamberku u nádob na tříděný
odpad.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Bude přistaven v Předbořicích ve čtvrtek 20.9.
odpoledne a v pátek ráno odvezen. V Kamberku
bude přistaven v pátek 21.září v 7 hodin a po
naplnění odvezen.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
V termínu 5. a 6. října 2018 se uskuteční
komunální volby. Z 8 kandidátů budeme vybírat 7
budoucích zastupitelů.

DÝŇOBRANÍ
V pátek 21.9. od 16:30 - Dolejší mlýn - společné
dlabaní dýní, hry a na závěr cesta za pokladem po
rozsvícených dýních (po setmění).
info: tel 777 938 568

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Sobota 17.11. od 17:00 , start na městečku (za
zastávkou), půjdeme na Dolejší mlýn, kde bude
menší dílnička pro děti, občerstvení, oheň
(špekáčky s sebou).

Společenská rubrika
25.9. oslaví 86 let paní Jaroslava Mejzlíková z Kamberka
12.12. oslaví 85 let paní Marta Forejtová z Předbořic
15.12. oslaví 88 let paní Marie Šafratová z Kamberka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

5.8.2018 zemřela ve věku 97 let paní Marie Fáčková z Hrajovic
20.8.2018 zemřel ve věku68 let pan Josef Zachař 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 35, vydáno 17. září 2018
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