ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 43
březen 2020

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
toto již 43.vydání občasníku místního Zpravodaje se nese v duchu nejistoty, co bude dál v souvislosti s
výskytem dosud neznámého, a proto právem obávaného onemocnění COVID-19. Protože situace kolem
koronaviru a bezpečnostní opatření se mění každým dnem a v čase, kdy příspěvek píši, opatření nabývají
na intensitě , nebudu tuto kauzu dále rozebírat a věnovat se budeme našim lokálním problémům.
Čas, který uplynul od posledního vydání nám, pokud se týká dění v obci, připomíná "okurkovou sezonu".
Snad pouze ples místních hasičů, úspěšný jako vždy, některé z nás vytáhl od zářících obrazovek
televizorů. Milí hasiči nám ženám z finančního výnosu plesu připravili oslavu ku příležitosti MDŽ,
bohužel, v závislosti na opatřeních proti viru, ze setkání sešlo. Děkujeme vám hasiči, že na nás ženy
myslíte a alespoň jste nás obdarovali květinou, ale snad až příště.
Bohužel máme málo možností, kde se scházet a kulturně a společensky se vyžít. Důležitým místem je
hospoda. Paní hostinská nám dává výpověď z pronájmu a obec shání nájemce, který by se v nejbližších
měsících nás, občasných i pravidelných návštěvníků ujal.
Pokud se týká možností naší obce požádat si o dotace z různých zdrojů, nemáme prozatím šanci. Uvidíme,
co nás v budoucnu osloví. Prozatím máme podanou žádost na Krajský úřad o finanční pomoc na oslavu
výročí v Předbořicích a Hrajovicích a hasiči mají podanou žádost o příspěvek na akci Cesta za zlatem.
Zde se ovšem nejedná o velké peníze. Z hlediska hrozícího nebezpečí úrazu pádem ulomené větve z
památného stromu jírovce v Hrajovicích se nám podařilo přes ČSOP Vlašim zajistit profesionální prořez
stromu. Stále máme před sebou " Výzvy": oprava /rekonstrukce/ obecní stodoly, projekt na opravu mostu,
problém dešťové a splaškové kanalizace.
V lesích nám řádí kůrovec. Na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v lesích na rok 2018 podáváme
žádost o finanční příspěvek. Nyní je vytěžena pozdní vlna brouka, ovšem z důvodu vlhké a nestabilní půdy
není možné vyvážení na skládku, i když zájem o palivové dřevo by byl. Vlivem vichřice Sabina také
vývraty navyšují množství dřeva, které nabízíme občanům k prodeji za cenu 340 Kč bez DPH. Nabízíme i
samovýrobu za symbolickou cenu.
Je potěšující zprávou pro mnohé z nás, že úpravou jízdního řádu autobusové linky Kolín-Kácov-VlašimMladá Vožice bychom se dopoledne dostali do Mladé Vožice/a dále na Tábor/ a ještě dopoledne zpět do
Vlašimi a v poledne pravidelnou linkou Vlašim-Votice přes Louňovice domů. Jízdní řád má platit od
4.4.t.r. Jízdní řád je k nahlédnutí na obecním úřadu. Doufejme, že v souvislosti s nákazou koronavirem,
nedojde ke změně této pro některé z nás příznivé zprávy.
Milí spoluobčané, přeji nám všem, aby současná všechna opatření ze strany nadřízených orgánů přinesla
očekávaný efekt, abychom se brzy vrátili do normálních zajetých kolejí a plnými doušky mohli prožívat
nádheru pozvolna přicházejícího jara. Musíme jen doufat, že se situace nejen v České republice brzy
zlepší. Mějte se všichni dle možností fajn.
Vaše starostka Alena Jenšíková

Rádi bychom poděkovali Experimentální zahradě pod Blaníkem a paní Joskové za dar
bylinných čajů a mýdel pro naše občany starší 75 let. Pokud byste si rádi také objednali
čajové směsi, případně jednodruhové sušené byliny, nabídku najdete na
www.experimentalnizahrada.cz/obchod
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 5. 3. 2020.

Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, D. Šedivý,
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- OZV č. 2 o místním poplatku ze psů
- OZV č. 3 o místním poplatku z pobytu
- OZV č. 4 o místním poplatku za využívání
veřejného prostranství
5) S přítomnými zástupci Sokola Kamberk (p.
M.J. a p. K) byla projednána jejich
žádost na předání stavby přísálí z vlastnictví
Obce Kamberk do vlastnictví Sokola. Tuto
žádost zaslali Obci prostřednictvím dopisu JUDr
Věry Ottlové ze dne 28. 1. 2020. Pokud nebude
Sokolu Kamberk vyhověno, bude se domáhat
předání stavby přísálí soudně. Obec si vyžádá
odbornou právní konzultaci a následně oficiálně
oznámí svoje stanovisko dopisem JUDr Věře
Ottlové.
6) ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout finanční
příspěvek ve výši 2.000,- Kč Českému svazu
včelařů, z.s. Louňovice pod Blaníkem
7) ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout finanční
příspěvek ve výši 1.000,- Kč SRPŠ při ZŠ a MŠ
Načeradec, z.s.
8) ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout finanční
příspěvek ve výši 13.000,- Kč ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem, příspěvková
organizace
9) V lesích pokračuje boj s kůrovcem, obec
požádala KÚ Středočeského kraje o finanční
příspěvek na zmírnění finančních dopadů
kůrovcové kalamity v lesích za rok 2018.
10) - Dosavadní nájemkyně pohostinství pí A. K.
dala k 30. 6. 2020 výpověď z nájmu.
Obec se proto obrací na možné zájemce o
pronájem, aby se informovali na OÚ.
11) ZO jednohlasně schvaluje zřízení věcného
břemene na pozemcích parc. č. 352 ost. plocha
plocha a 64/2 ost. Plocha za účelem venkovního
vedení NN, ocelový podpěrný bod zařízení
distribuční soustavy.
12) ZO jednohlasně schvaluje zřízení věcného
břemene na pozemcích parc. č. 2726/2
a 2722/7 za účelem venkovního vedení NN a
kabelového vedení NN

Ing L. Zeman
Omluvena: L. Nárovcová
Ověřovatelé zápisu: E. Heřmánková,
Mgr. P. Kovářík
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:1) Kontrola usnesení z 15. 1. 2020
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 č. 2
3) Schválení účetní závěrky za rok 2019
4) schválení obecně závazných vyhlášek obce
Kamberk - OZV č. 1 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání, odstraňování a úhrady nákladů na
skládkování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním materiálem
- OZV č. 2 o místním poplatku ze psů
- OZV č. 3 o místním poplatku z pobytu
- OZV č. 4 o místním poplatku za využívání
veřejného prostranství
5) Požadavek TJ Sokol Kamberk ohledně
budovy přísálí Sokolovny
6) Žádost o finanční příspěvek pro Český svaz
včelařů, z.s. Louňovice p. B.
7) Žádost o finanční příspěvek SRPŠ při ZŠ a
MŠ Načeradec,z.s.
8) Žádost o finanční příspěvek ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem, příspěvková
organizace
9) Obecní lesy
10) Ostatní obecní záležitosti
11) Zřízení věcného břemene na pozemcích
parc.č. 352 ost. plocha a 64/2 ost. plocha za
účelem venkovního vedení NN, ocelový
podpěrný bod zařízení distribuční soustavy
12) Zřízení věcného břemene na pozemcích
parc.č. 2726/2 a 2722/7 za účelem venkovního
vedení NN a kabelového vedení NN
2) ZO projednalo a jednohlasně schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2020 č. 2 dle předloženého
návrhu.
3) ZO projednalo závěrečnou inventurní zprávu
za rok 2019 a po projednání schválilo účetní
závěrku obce za rok 2019 jednohlasně.
4) ZO jednohlasně schvaluje a vydává tyto
obecně závazné vyhlášky:
- OZV č. 1 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání, odstraňování a úhrady nákladů na
skládkování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním materiálem

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Eliška heřmánková
Mgr. Peter Kovářík
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
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svazu včelařů, z.s. Louňovice pod Blaníkem
5. ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout finanční
příspěvek ve výši 1.000,- Kč SRPŠ při ZŠ a MŠ
Načeradec, z.s.
6. ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout finanční
příspěvek ve výši 13.000,- Kč ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem, příspěvková
organizace
7. ZO jednohlasně schvaluje zřízení věcného
břemene na pozemcích parc. č. 352 ost. plocha
a 64/2 ost. plocha za účelem venkovního vedení
NN, ocelový podpěrný bod zařízení distribuční
soustavy

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk, konaného
dne 5. 3. 2020.
1. ZO projednalo a jednohlasně schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2020 č. 2 dle předloženého
návrhu.
2. ZO projednalo závěrečnou inventurní zprávu
za rok 2019 a po projednání schválilo účetní
závěrku obce za rok 2019 jednohlasně.
3. ZO jednohlasně schvaluje a vydává tyto
obecně závazné vyhlášky:
- OZV č. 1 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání, odstraňování a úhrady nákladů na
skládkování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním materiálem
- OZV č. 2 o místním poplatku ze psů
- OZV č. 3 o místním poplatku z pobytu
- OZV č. 4 o místním poplatku za využívání
veřejného prostranství
4. ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout finanční
příspěvek ve výši 2.000,- Kč Českému

8. ZO jednohlasně schvaluje zřízení věcného
břemene na pozemcích parc. č. 2726/2 a 2722/7
za účelem venkovního vedení NN a kabelového
vedení NN
Starostka obce:
Místostarostové:

Ing Alena Jenšíková
Eliška Heřmánková
David Šedivý

KORONAVIRUS
Aktuální informace o koronaviru COVID-19 jsou zveřejňovány na stránkách příslušných institucí :
Vláda České republiky, www.vlada.cz
Ministerstvo zdravotnictví, tel,: 1212 , 725 191 367, www.mzcr.cz
Ministerstvo vnitra, tel.: 974 815 394–6, www.mvcr.cz
Středočeský kraj, tel,: 800 710 710, www.kr-stredocesky.cz
Město Vlašim, tel.: 313 039 313, www.mesto-vlasim.cz
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, tel.: 317 784 000,
http://www.khsstc.cz, NA HYGIENICKOU STANICI PROSÍME NECHOĎTE OSOBNĚ
Nejdůležitější informace najdete i na úřední desce Obecního úřadu v Kamberku a na www.kamberk.cz

Nejbližší odběrové (testovací) místo je v Nemocnici Tábor a v Nemocnici Rudolfa a
Stefanie v Benešově, tel.: 317 756 111, www.hospital-bn.cz
V nejbližší okolí zatím bohužel nefunguje žádná
dobrovolnická organizace, která by pomohla
našim seniorům. Pokud byste tedy rádi pomohli
sousedům, např. s nákupem, ušitím roušek,
prosím kontaktujte Lindu Nárovcovou na tel:
777 938 568, případně na mail:
Linda.nary@volny.cz nebo v pracovní době OÚ.
Pokud byste rádi využili této pomoci, tak nás
prosím také kontaktujte.
Děkuji

Telefonní linky pro osamělé seniory (Tábor):
381 486 401, 381 486 406 (po–pá 8–15)
Obec Kamberk poskytla potřebným roušky a
zajistila nakupování základních potravin, pokud
potřebujete také pomoc, obracejte se na starostku
paní Alenu Jenšíkovou, tel 606 461 229,
zástupkyni starostky paní Elišku Heřmánkovou
tel 602 477 541, nebo Davida Šedivého,
tel 728 482 283.
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OSTATNÍ
HOSPODA
Obec Kamberk nabízí pronájem pohostinství v Kamberku a bytu nacházejícího v téže budově, byt je
možno využívat k ubytování za úplatu. V restauraci je cca 50 míst, v roce 2016 byla provedena
rekonstrukce kuchyně, sociálního zařízení a instalován nový kotel. Zájemci o pronájem se můžou již nyní
hlásit na Obecním úřadě v Kamberku. Nabídky budou přijímány do 15.4.2020. Stávající nájemkyně končí
k 30.6.2020, ale v případě že nový nájemce bude chtít provozovat restauraci již dříve, je ochotna domluvit
se na dřivějším ukončení.

PLÁNOVANÉ AKCE
V nejbližších dnech a týdnech jsme připravovali několik akcí (topení Morany, Ukliďme Česko,
Čarodějnice). Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti se zákazem shromažďování a nouzovému
stavu jsou všechny akce minimálně do začátku května zrušeny. Pokud se situace změní, budeme Vás
informovat obvyklým způsobem.
DEN MATEK A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 30.5.
ŽELEZNÝ ŠROT
9.-19.4. bude možné odkládat železný šrot na
obvyklých místech
MÁJKA PŘEDBOŘICE
V sobotu 30. května večer se bude stavět
tradičně nejhezčí májka v okolí. Zároveň se po
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
23.4. a 24.4. bude zajištěn velkoobjemový
vztyčení máje bude konat schůzka k Oslavám
kontejner. V Kamberku bude 24.4.,
600 let první písemné zmínky Předbořic a
v Předbořicích a Hrajovicích, pokud bude zájem,
Hrajovic. Za účast děkujeme
bude 23.4.
ZÁJEZD
V sobotu 6.6. se bude konat zájezd do
CESTA ZA ZLATEM – zatím nezrušeno
V sobotu 23. května se od 9:00 bude konat Cesta
Kroměříže, k prohlídce zámku a zahrad. Zájemci
za zlatem, tedy turistický pochod pro všechny
hlaste se na OÚ.
generace spojený s rýžováním zlata. Start a cíl je
na Dolejším mlýně. Hledám nové trasy, aby se
(společenské akce se budou konat v závislosti na
pořád nechodilo na stejná místa.
vývoji situace s koronavirem.)

Společenská rubrika
7.4. oslaví 65 let paní Jana Jelínková
14.4. oslaví 60 let pan Milan Dvořák
14.4. oslaví 60 let pan Jiří Řezníček
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Dne 9.3.2020 se Davidovi a Marii Šedivým narodil syn Radovan.
Přejeme hodně zdraví a gratulujeme
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 43, vydáno 23. března 2020
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 22095
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