ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 36
listopad 2018

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD V KAMBERKU 17.11.2018

OPRAVA CESTY OD HŘBITOVA K LESU BŘEZINY
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
tak máme za sebou volby do obecních zastupitelstev. Musím poděkovat všem, kteří splnili svoji občanskou
povinnost a dostavili se k volbám. Oproti jiným volbám, byl tentokrát, jak už bývá zvykem, zájem o možnost
volit vyšší. V naší obci přišlo volit ze 124 oprávněných voličů 85 občanů, což je 68 %. Věřím, že zvolené
obecní zastupitelstvo vytvoří celek podobný sestavě v minulém funkčním období. Kolektiv dělný, po všech
stránkách funkční, který nezklame voliče a za 4 roky se bude moci s hrdostí ohlédnou zpět na vykonanou
práci pro vás všechny, kteří jste nám dali důvěru. A nám nebude vadit, že nás občas zkritizujete, pokud
bude kritika oprávněná a přispěje k dobru věci. Určitě budeme vděční, když přijdete s nápady, co u nás
chybí /kromě prodejny, kde se nám pravděpodobně nájemce najít nepodaří/. Za každý dobrý podnět
budeme určitě rádi. Společenské akce, které probíhaly minulé roky a přispívaly ke sdružování občanů,
budou určitě zachovány. Jako první úkol, před nás stavěný, bude sestavení obecního rozpočtu. Zároveň je
to výzva pro vás, občany, abyste přišly s nápady, kam směřovat obecní finanční prostředky. Čím více hlav,
tím více nápadů.
Dne 22.listopadu bude kolaudace polní cesty od hřbitova k Březinám. Je to dílo, které poslouží přejezdům
zemědělské techniky, ale jak jsme se mohli někteří přesvědčit, je to místo provokující k procházkám s
krásným výhledem po krajině. Cestu bude lemovat alej. Duby a ovocné stromy. Přejme jim dlouhý a plodný
život, ať dobře poslouží našim potomkům. Je to již třetí polní cesta, vybudovaná v rámci komplexní
pozemkové úpravy, jejímž investorem je Státní pozemkový úřad. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se
nám podařilo vybudovat ještě další původně plánovanou cestu, zájemců nám podobných je však hodně a
peněz omezené množství. Tak uvidíme.
V mém příspěvku nesmím zapomenout, když mi byla dána tato příležitost, poděkovat těm, se kterými jsem
minulé 4 roky spolupracovala. Byla to příjemná práce v dobrém kolektivu. Jsem vám vděčná za to, že jsem
vás 6 zastupitelů blíže poznala. Vytvořili jsme časem pracovitou, fajn partu. Myslím, že jsme v rámci
našich omezených finančních možností vykonali poctivý kus práce. Také děkuji těm, kteří mi ve volbách
dali svůj hlas. Jinak bych určitě dnes tento svůj příspěvek nepsala.
Blíží se konec roku a s ním spojené svátky vánoční. Protože do té doby nebudu mít možnost prostřednictvím
našeho Zpravodaje vás pozdravit, přeji vám, abyste se všichni měli dobře. Aby nás minuly nemoci,
abychom se měli navzájem rádi. Abychom i nadále žili v míru a ve srovnání s mnohými jinými zeměmi, v
blahobytu. Požehnané svátky vánoční a hezký celý další rok 2019.
Vaše starostka Alena Jenšíková
Redakční rada se omlouvá panu Josefu Procházkovi za zveřejnění chybného údaje v příspěvku "Slovo
starostky" v oddílu hlavní investiční akce v roce 2017:
Oprava historického pohřebního vozu /odměna Vesnice roku / stála 20 tis.Kč.

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstva obce s následujícími výsledky :
Alena Jenšíková
70 hlasů
Eliška Heřmánková
68 hlasů
David Šedivý
57 hlasů
Jakub Kosák
52 hlasů
Libor Zeman
43 hlasů
39 hlasů
Peter Kovářík
Linda Nárovcová
38 hlasů
Milan Jechoutek
33 hlasů
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pozemku, jeho rozdělení a vypracování
geometrického plánu.
6) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužení
nájmu na byt č. 4 v budově č.p. 2 dosavadní
nájemkyni pí J. Z. na dobu 1 roku tedy do 30. 8.
2019.
7) Také v letošním roce proběhlo mnoho akcí ke
zvelebení naší obce:
Výměna oken v budově č.p. 2
Oslava 140 let SDH a 100. výročí založení
republiky
Oprava cesty v Předbořicích
Vybudování přístřešku na pohřební vůz (cena ze
soutěže Vesnice roku 2017)
Oprava svodu dešťových vod v Hrajovicích
Výměna vodovodních ventilů a prodloužení
vodovodu k chatám
Vyčištění koryta potoka nad nemovitostí č.p. 84
kvůli záplavám (tady jsme bohužel museli
odmítnout dotaci na zbudování propustku kvůli
vysokým nákladům od stavebních firem)
8) ZO jednohlasně schválilo přijetí dotace ve
výši 136.000,- Kč z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a
pověřilo starostku obce Ing Alenu Jenšíkovou k
uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci.
9) ZO pověřilo p. J. Procházku k objednání stanu
a 8 ks zahradních pivních setů (stůl a lavice) V
celkové ceně 36.000,- Kč ( cena ze soutěže
Vesnice roku 2018).
ZO pověřilo p. D. Šedivého k objednání nového
elektrického kotle do bytu č. 2 v budově č.p. 2 v
ceně cca 20.000,- Kč. V bytě jsou dokončeny
zednické opravy a vymalování v ceně 35.000,Kč.
ZO upozorňuje občany na možnost samovýroby
palivového dřeva v obecních lesích převážně v
okolí Hrajovic. Je možno se přihlásit buď na OÚ
nebo u lesního hospodáře.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 18. 9. 2018.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, I. Melicharová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 30. 7. 2018
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 6
3) Pronájem bytu č. 2 v budově č.p. 2 v
Kamberku
4) Žádost o odprodej obecního pozemku parc. č.
108/1
5) Žádost o odprodej části obecního pozemku
parc. č. 1461
6) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v
budově č.p. 2
7) Plnění plánu rozvoje obce v roce 2018
8) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu obnovy venkova
9) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 30.7.2018
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2018 č. 6 dle předloženého návrhu.
3) Po vyhlášení záměru pronajmout byt č. 2 v
budově č.p. 2 v Kamberku obdržela obec čtyři
žádosti, které ZO projednalo a rozhodlo:
pan J. M. 6 hlasů ne, 1 se zdržel hlasování
(Procházka)
pan J. H. 5 hlasů ano, 1 ne (Šedivý), 1 se zdržel
hlasování (Procházka)
pan M. S. 6 hlasů ne, 1 se zdržel hlasování
(Procházka)
paní J. P. 5 hlasů ne, 1 ano (Šedivý), 1 se zdržel
hlasování (Procházka)
ZO tedy jednoznačně rozhodlo přidělit byt č. 2 v
budově č.p. 2 panu J. H.
4) ZO projednalo žádost o odkup obecního
pozemku parc. č. 108/1 a konstatovalo, že
pozemek není ve výhradním vlastnictví obce,
obec tuto situaci řeší a žádostí se bude zabývat
znovu po vyjasnění vlastnických práv.
5) Pan K. M. žádal obec o odkup obecního
pozemku parc. č. 1461 o výměře cca 150 m2,
který má dlouhodobě oplocen. ZO s odkupem
jednohlasně souhlasí a vyslovuje i souhlas
s dělením uvedeného pozemku s podmínkou, že
p. K. M. na své náklady zajistí zaměření

Starostka na závěr svého funkčního období
prohlásila:
Cítím jako morální odpovědnost poděkovat panu
místostarostovi za profesionální přístup k plnění
náročných úkolů, vyplývajících z jeho funkce.
Děkuji i ostatním zastupitelům za poctivost a
zodpovědnost, dochvilnost a často až obětavost
při výkonu jejich funkcí.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
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Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš
Ilona Melicharová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Finanční výbor
předsedkyně Linda Nárovcová
členové Peter Kovářík, Josef Procházka
Schváleno poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel
hlasování (L. Nárovcová)

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 1. 11. 2018.

Kontrolní výbor
předseda Ing Libor Zeman
členové Jakub Kosák, Anežka Zachařová
Schváleno poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel
hlasování ( Ing L. Zeman)

Přítomni: Eliška Heřmánková, Ing Alena
Jenšíková, Mgr Peter Kovářík, Jakub Kosák
Linda Nárovcová, David Šedivý, Ing Libor
Zeman
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková

4) Sociální komise
předsedkyně Eliška Heřmánková
členové Ing Alena Jenšíková, Anežka Zachařová
Schváleno poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel
hlasování ( E. Heřmánková)

Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Volba starosty a místostarosty
3) Zřízení finančního a kontrolního výboru
4) Volba předsedů a členů komisí - sociální,
stavební, pořádkové a zemědělské, lesnické,
životního prostředí
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva.
6) Diskuse

Stavební komise
předseda Jakub Kosák
členové David Šedivý, Ing Libor Zeman
Schváleno poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel
hlasování ( J. Kosák)
Komise zemědělská, lesnická a životního
prostředí
předsedkyně Linda Nárovcová
členové Ing Alena Jenšíková, D. Šedivý
Schváleno poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel
hlasování ( L. Nárovcová)

Na úvod přivítala nové členy zastupitelstva
dosavadní starostka obce Ing A. Jenšíková a ujala
se řízení zasedání. Poté zastupitelé složili "Slib
zastupitele" a všichni přítomní jej stvrdili
podpisem a prohlášením "slibuji". Po schválení
ověřovatelů zápisu, zapisovatele a programu
zasedání přistoupili zastupitelé k veřejné volbě
starosty, místostarosty a předsedů i členů
jednotlivých výborů a komisí.

Pořádková komise
předseda Peter Kovářík
členové Petr Lesa, Ing Libor Zeman
Schváleno poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel
hlasování ( P. Kovářík)

1) Jako ověřovatelé zápisu byli jmenování Linda
Nárovcová a David Šedivý, jako zapisovatelka
Vladislava Sirotková
2) Po návrhu byla zvolena poměrem hlasů 6 pro,
1 se zdržel hlasování (Ing A. Jenšíková)
starostkou obce Ing Alena Jenšíková.
ZO jednohlasně rozhodlo zvolit 2 místostarosty
Po návrhu byla zvolena poměrem hlasů 6 pro, 1
se zdržel hlasování (E. Heřmánková)
místostarostkou obce Eliška Heřmánková
Po návrhu byl zvolen poměrem hlasů 6 pro, 1 se
zdržel hlasování (D. Šedivý) statutárním
místostarostou obce David Šedivý
3) ZO jednohlasně rozhodlo, že finanční i
kontrolní výbor ZO bude 3členný, stejně jako
zřízené komise.

5) ZO rozhodlo o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starosta 20.000,- Kč 6 pro, 1 se zdržel hlasování
(A. Jenšíková), místostarosta 7.000,- Kč 5 pro, 2
se zdrželi hlasování (E. Heřmánková, D. Šedivý)
předseda výboru nebo komise 1.000,- Kč
schváleno jednohlasně. Jedná se o hrubé měsíční
odměny, pokud někdo vede 2 výbory nebo
komise náleží mu dvojnásobná odměna.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Linda Nárovcová David
Šedivý
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
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Nově zvolení zastupitelé, zleva: Jakub Kosák, Mgr. Peter Kovářík, Eliška Heřmánková,
Ing.Alena Jenšíková, Linda Nárovcová, David Šedivý, Ing.Libor Zeman

SOKOL KAMBERK INFORMUJE
V 35 čísle zpravodaje jsme končili informace s tím , že nás čeká druhé kolo poháru okresního svazu proti
týmu Olbramovic . Zápas se nám vůbec nepovedl , prohráli jsme 2:10 . I přesto že jsme postoupit ani
nechtěli ( z důvodu že se hrají zápasy ve středu a sejít se je pro nás problém a po loňských zkušenostech
kdy nás v semifinále potkalo sedm zranění a pak jsme až do konce soutěže horko těžko dávali dohromady
sestavu) takový rozdíl ve skóre při normálním přístupu hráčů k zápasu být nemusel. Ani vstup do soutěže
se nepovedl, prohráli jsme doma s Blaníkem Načeradec 0 : 2 .Přesto se pro nás soutěž nevyvíjela úplně
špatně , odehráli jsme několik dobrých zápasů např.doma jsme porazili Struhařov 4:2 , Kondrac 4 : 3,venku
Zdislavice 7 : 2 ,ale i několik špatných zápasů např. porážka 1 : 6 s Divišovem byla zbytečná a dvě remízy
v závěru s Trhovým Štěpánovem a Dolními Kralovicemi rovněž. Suma sumárum po podzimní části jsme se
umístili na sedmém místě , ale pouze 5 bodů od třetího a je v silách družstva při dobrém přístupu hráčů
(docházka a nasazení) na tom třetím místě po jarní části skončit.
Žáci vzhledem k tomu , že jich je málo a s třemi úplnými nováčky se výsledky vrátily o rok zpátky ,
nevyhráli ani jediný zápas i když asi dva byly těsné. Nicméně v této kategorii o výsledky nejde. Kluci
poctivě trénují dvakrát týdně a i v současné době v tělocvičně v Louňovicích . Provádíme nábor ročníku
2008 a 2009 a věřte že jejich čas přijde. Na jaře budeme trénovat i hrát na hřišti v Kamberku , budete tedy
mít příležitost kluky vidět.
Závěrem děkujeme všem příznivcům, hráčům, žákům, jejich rodičům, realizačním týmům i ostatním
občanům za podporu v letošním roce a přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a radosti z výsledků našich
družstev do nového roku 2019 !
V Kamberku 20.11.2018

Za Sokol Kamberk Milan Jechoutek st..
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PRONÁJEM PROVOZOVNY
Obec Kamberk nadále nabízí k pronájmu
provozovnu bývalé prodejny „ Koloniálu “ v Kamberku
Zájemci o pronájem se mohou obracet na paní starostku nebo na Obecní úřad.

PLÁNOVANÉ AKCE

ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
V Kamberku na Městečku budeme rozsvěcet
vánoční stromeček v sobotu 1.12. od 16 hodin,
připraveno bude i občerstvení. V Hrajovicích se u
stromečku sejdou v neděli 2.12. v 17 hodin.

MYSLIVECKÁ ZÁBAVA
Myslivecká zábava – Poslední leč
naplánována na sobotu 8.12.

–

je

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Na Štědrý den, 24.12. ve 14 hodin, se sejdeme u
kostela v Kamberku, ozdobíme stromeček,
zazpíváme si společně koledy a občerstvíme se.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Tradiční Mikulášská besídka pro klienty ústavů
sociální péče a místní děti se koná ve čtvrtek 6.12.
v sále Sokola Kamberk. Chcete li se podílet nebo
přispět na pořádání akce, obraťte se na Lindu
Nárovcovou, tel 777 938 568.

HASIČSKÝ PLES
V sobotu 26.1.2019 se uskuteční Hasičská zábava.

Společenská rubrika
12.12. oslaví 85 let paní Marta Forejtová z Předbořic
15.12. oslaví 88 let paní Marie Šafratová z Kamberka
1.1. oslaví 70 let paní Jana Kakosová z Kamberka
1.1. oslaví 70 let paní Dagmar Kříženecká z Kamberka
5.1. oslaví 75 let pan Karel Zeman z Kamberka
9.1. oslaví 75 let paní Alena Jenšíková z Kamberka
21.1. oslaví 86 let pan Josef Hajný z Hrajovic
1.2. oslaví 70 let paní Eva Vachová z Kamberka
3.2. oslaví 50 let paní Helena Řezníčková 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 36, vydáno 21. listopadu 2018
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 220
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