ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – III/2011
Vítáme Vás u dalšího vydání Zpravodaje. Od minulého čísla se toho v obci hodně událo díky plesové
sezóně, která je v Kamberku tradičně silná a úspěšná. Kromě kultury Kamberk žil též „bojem o vodu“,
tedy o zachování ceny vodného. Toto téma se ukázalo být velmi citlivým. Obec též pilně pracovala na
dotacích, které, pokud budou přiděleny, pomůžou k zlepšení a zpříjemnění života v Hrajovicích,
Kamberku i Předbořicích. Nezbývá než doufat, že finanční příspěvky získáme. Došlo ke změnám
v obecní knihovně a vznikl nový prostor pro děti. Více se těchto tématech dočtete na následujících
stránkách.

HASIČSKÝ PLES
V sobotu 22. ledna pořádalo SDH Kamberk tradiční ples. Kapela Trimen hrála pěkně do skoku i jen tak k poslechu.
Tombola byla mimořádně bohatá a i slosovatelné vstupné mnohým udělalo radost. Na plese spolu s kolegy oslavil
narozeniny pan Jechoutek a určitě si večer, stejně jako ostatní, užil.

MAŠKARNÍ PLES
Královny, rytíři, vraždící bílá paní a další masky se přišly bavit v sobotu 19.2.2011 do sálu Sokola v Kamberku.
Druhý ročník Maškarního plesu pořádaného Občanským sdružením rodáků a přátel obce Kamberk se vydařil.
Dobrou náladu asi stovky hostů podporovala kapela Syntéza z Pacova. V soutěži o NEJ... masku se ze 75
přihlášených umístila s řádovým náskokem na prvním místě KRÁLOVNA NOCI, na druhém místě ZIMNÍ
KRÁLOVNA a na třetím místě TAHIŤANKA. Rozsáhlou fotogalerii si můžete prohlédnout na internetových
stránkách obce. Už teď se těšíme na další ročník.

VELKÁ VODA
Při lednové oblevě došlo k zvednutí hladiny řeky
Blanice. Řeka byla rozvodněná od čtvrtka 13. ledna
do pondělí 16. ledna. Díky nočním mrazům a
minimálním srážkám nedošlo k ohrožení majetku
občanů.

SETKÁNÍ ŽEN
První setkání žen bylo úspěšné. Všem velice
děkujeme, že přišly mezi nás. Do budoucna dojde ke
změně termínu schůzek tak, aby mezi nás mohly přijít
i ty, kteří pracují na směny. V březnu se sejdeme ve
středu 16. v 18 hodin na Obecním úřadě. Společně si
popovídáme, budeme organizovat nejrůznější
zajímavé akce a rozhodně se nebudeme nudit.

VÝROČNÍ SCHŮZE SOKOLA KAMBERK
Výroční členská schůze „Tělocvičné jednoty Sokol
Kamberk“ se uskutečnila v sobotu 18.2.2011.
Projednána byla zpráva o činnosti a hospodaření, v
diskusi podána informace o oslavách 750let obce, o
změnách v oddíle kopané (nový výbor pracuje ve
složení -předseda br.ing. Dvořák a členové br.Kubů
St. st, Svozil , Moravec, Jechoutek ml.).Bude
zlepšena informace jak na nástěnce,tak i elektronicky.
Činnost v letošním roce bude tradiční - soutěž ve
fotbale (celoroční), rallye Kamberk, nohejbalový
turnaj, volejbalový turnaj, pouť s dětským dnem a
zábavou. Další činnost bude upřesňována postupně.
Zvolen byl nový sedmičlenný výbor tělocvičné
jednoty. Ten se sejde v sobotu 5.3.2011, zvolí
starostu a ostatní funkcionáře. Informace v dalším
čísle.

ZUMBA V KAMBERKU
TJ Sokol bude od 14. března 2011 organizovat
v Kamberku cvičení zvané Zumba. Jedná se o fyzicky
náročnou aktivitu, která formuje tělo a zvyšuje
fyzičku. Je snaha i o zajištění možnosti cvičit jógu,
pro ty, kteří raději cvičí méně dynamicky. Více
informaci v příštím Zpravodaji.

DĚTSKÝ KOUTEK
DĚTI NA OBECNÍM ÚŘADU
se sešly naposledy zhruba před rokem. Tehdy kreslily
svojí představu dětského hřiště. Rok se sešel s rokem
a dětské hřiště už je postavené. Nyní děti kreslily
svojí představu ozelenění obce, altánek u dětského
hřiště a třeba i v Hrajovicích. Galerii obrázků je na
obecních internetových stránkách.

SCHŮZE RODÁKŮ
5. března se sešli „Rodáci“, aby zhodnotili stav
příprav oslav 750 let. Byl předložen předběžný
program a rozpočet. Sdružení se bude spolupodílet na
organizaci. Další schůze ohledně příprav oslav bude
7. května od 18 hodin.

Od března je dětem s doprovodem k dispozici dětský
koutek v obecní knihovně. Dětí je v obci naštěstí čím
dál víc a věříme, že ještě další přibudou. Obec se
proto rozhodla děti podpořit a nabídnout jim další
prostor k setkávání. Děti jsou budoucností obce a je
na nás, postarat se o jejich rozvoj. Koutek bude
otevřený pravidelně dle dohody místních rodičů a
příležitostně na různé akce. Zatím bude zkušebně
otevřeno vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:00.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Kamberk, konaného dne
22.2.2011
Přítomni: A. Jenšíková, D. Šedivý, J. Jechoutek,
I.Melicharová, L. Nárovcová, A. Zachařová,
M. Kakos
Zapisovatelka: A. Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: A. Zachařová, M. Kakos
Program:
1.Kontrola usnesení z 27.12.2010
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2011
3. Inventura obecního majetku
4. Zajištění základní dopravní obslužnosti autobusy,
příspěvek BENEBUSu
5. Poštovní služby v obci
6. Úprava ceny za spotřebovanou vodu
7. Povodňový plán obce
8. Hospodaření v obecních lesích
9. Oslavy 750. výročí první písemné zmínky o
Kamberku
10. Plat paní účetní Sirotkové
11. Dotace na rok 2011- doposud podané žádosti
12. Vnitřní směrnice obce Kamberk č.1/2011-5/2011
13. Partnerská smlouva s Krajem Blanických rytířů
14. Ostatní obecní záležitosti.
1. Kontrola usnesení ze zasedání konaného
27.12.2010 proběhla bez připomínek.
2. Zastupitelstvo obce zveřejnilo návrh položkového
schodkového obecního rozpočtu na rok 2011. K
návrhu nebyly vzneseny připomínky. Rozpočet je
schodkový a schodek bude vyrovnán z přebytků
minulých let. ZO předložený návrh rozpočtu všemi
hlasy přítomných schválilo. Zároveň jednohlasně
pověřilo starostku obce, že v rámci paragrafu může
provádět přesuny finančních částek mezi příslušnými
položkami.
3. ZO všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje
fyzickou i dokladovou inventuru obecního majetku
dle inventurního zápisu.
4. ZO nesouhlasí s rušením kterékoli autobusové
linky vedoucí obcí. Současná dopravní obslužnost je
na
hraně
optimální
dopravní
obslužnosti.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo předložený
návrh, aby příspěvek BENEBUSu byl navýšen o 5070 Kč na občana dle potřeb DSO, aby nedošlo k
rušení spojů.
5. ZO projednalo připravovaný záměr České pošty
omezit, nebo dokonce zrušit poštovní služby v
malých obcích. ZO zásadně, všemi hlasy přítomných,
nesouhlasí s jakýmkoli omezením a vůbec už ne
zrušením pošty v Kamberku a učiní všechna obci
dostupná opatření, aby v Kamberku poštovní úřad
zůstal zachován.
6. ZO projednalo předložené návrhy na úpravu ceny
vodného v Kamberku a rozhodlo jednohlasně cenu
za 1 m3 spotřebované vody ponechat na stávající
částce 16 Kč. Zároveň jednohlasně určilo roční
paušální poplatek za používaný vodoměr ve výši 300
Kč
na
jeden
vodoměr.
7. ZO jednohlasně schválilo záměr aktualizovat

Povodňový plán obce Kamberk z roku 2003 a práci
zadat panu Ing. Tomáši Papežovi za cenu 7500 Kč s
DPH. Vypracovaný aktualizovaný Povodňový plán
obce Kamberk zastupitelé jednohlasně schválili.
8. Lesní hospodář pan Zdeněk Šmíd seznámil
zasedání s postupem prací na Lesním hospodářském
plánu na roky 2011-2020. Těžba i zalesňování v
tomto roce budou již probíhat v souladu s novým
LHP. Nový LHP předpokládá navýšení těžby o 2,5
tis. m3 oproti minulému desetiletí. Samovýrobu
palivového dřeva bude pan Šmíd zajišťovat sám dle
seznamu zájemců s tím, že kontrola kvality
provedené těžby, úklid lesa a písemné ztvrzení
bezpečnosti práce bude zcela v jeho kompetenci .
Bude-li vytěžené dřevo zdarma jako loni bude rovněž
na posouzení pana Šmída. Pan Šmíd předal do
archivu písemné materiály LHP na roky 2001-2010.
Myslivecké sdružení projevilo již dříve zájem pomoci
s prací v obecních lesích, bude s nimi jednáno.
9. Na schůzce Občanského sdružení rodáků dne 5. 3.
t. r. bude upřesněn průběh oslav a jeho finanční
rozpočet. Toto bude sloužit jako podklad obci pro
podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj. Žádost o
dotaci byla jednohlasně schválena.
10. ZO jednohlasně schválilo ponechat účetní obce
paní Sirotkové plat ve stávající výši.
11. Přehled doposud podaných žádosti o dotaci na
rok 2011:
Rekonstrukce lesní cesty přes Hory -SZIF, Program
rozvoje venkova
Oprava kaple v Předbořicíh - Středočeský fond
kultury
Brožura muzeum - Středočeský fond cestovního
ruchu
Oprava cesty na Hrnčíře po povodni- Ministerstvo
pro místní rozvoj
Oprava hasičské výzbroje-Středočeský fond
podpory dobrovolných hasičů
Obnova veřejných prostranství - Ministerstvo pro
místní rozvoj
12. ZO jednohlasně schválilo vnitřní směrnice obce
Kamberk:
č.1/2011 stanoví evidenci majetku
č.2/2011 stanoví časové rozlišení,
č.3/2011 stanoví směrnici podrozvahy,
č.4/2011 Harmonogram účetní uzávěrky,
č.5/2011 Účetní rozvrh, účetní knihy, náležitosti
účetních dokladů.
13. ZO jednohlasně schválilo Partnerskou smlouvu s
Krajem Blanických rytířů s dobou udržitelnosti
projektu do 31.12.2014, finanční spoluúčast obce
ročně 15 000 Kč.
14.
Ostatní
obecní
záležitosti:
a. ZO vyslovilo jednomyslný souhlas s vynětím
parcely č.146/6 o výměře 1150 m2 v k.ú. Kamberk z
trvalého travního porostu a převod na stavební
parcelu za účelem výstavby rodinného domku
b. ZO jednomyslně souhlasí s umístěním kontejneru o
objemu 1100 l u hřbitova od 1.4.2011.
c. ZO jednomyslně souhlasí s knihovnicí Lindou

Nárovcovou od 1.2.2011, za knihovnictví a vydávání
Obecního zpravodaje bude mít měsíční odměnu 500
Kč hrubé mzdy. Zároveň souhlasí s umístěním
dětského koutku v prostoru obecní knihovny a s
nákupem
potřebného
zařízení.
d. ZO jednomyslně souhlasí s finančním podílem
pana Ing.Vladimíra Otradovce na úniku vody v jeho
nemovitosti č.p. 75 v Kamberku ve výši 6 000 Kč.
Částku
uhradí
na
účet
obce
Kamberk.
e. Obec vyrozuměla majitelky nemovitosti č.p.93 o
havarijním stavu domu, kde hrozí nebezpečí úrazu,
aby dům daly do pořádku a odvrátily tak případná
zranění a další možné problémy.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které
je nedílnou součástí zápisu.
Starostka
obce
:
Ing.
Alena
Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Kakos, Anežka
Zachařová
Zapisovatelka : Alena Jenšíková
Vyvěšeno: 28.2.2011
Sejmuto: 20.3.2011
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 22.2.2011.
- ZO jednohlasně schválilo návrh položkového
schodkového obecního rozpočtu na rok 2011
- ZO jednohlasně souhlasí a schvaluje fyzickou a
dokladovou inventuru obecního majetku dle
inventurního
zápisu
- ZO nesouhlasí s rušením autobusových linek a
schvaluje navýšení příspěvku pro BENEBUS o 50-70
Kč
na
osobu
dle
potřeb
DSO
- ZO jednomyslně nesouhlasí s rušením pošty v
Kamberku ani nesouhlasí s omezením pracovní doby
pošty
- ZO jednomyslně schvaluje ponechat cenu za 1 m3
spotřebované vody na stávající úrovni 16 Kč.
Zároveň jednomyslně schvaluje roční paušální
poplatek ve výši 300 Kč za jeden používaný
vodoměr.
- ZO jednomyslně souhlasí s Žádostí o dotaci na
důstojné finanční zajištění oslav 750.výročí první
písemné zmínky o Kamberku podanou na
Středočeský
kraj
- ZO jednomyslně schválilo ponechat plat p.
Sirotkové
na
stávající
úrovni
- ZO jednomyslně schválilo vnitřní směrnice obce
Kamberk
1-5/2011
- ZO jednomyslně schválilo Partnerskou smlouvu s
Krajem Blanických rytířů na roky 2011-2014.
-ZO jednomyslně schválilo vynětí parcely č.146/6 o
výměře 1150 m2 v k.ú. Kamberk z trvalého travního
porostu
a
převod
na
stavební
parcelu
- ZO jednomyslně souhlasí s finančním podílem pana
Ing.Vladimíra Otradovce ve výši 6000 Kč za únik
vody v jeho nemovitosti č.p.75 v Kamberku
Starostka obce: Alena Jenšíková
Zástupce starostky: David Šedivý

PŘÍJMY - ROZPOČET 2011
1111
1112

daně
daně
daně
daně
daně
pes
rekreační poplatek
daně
dotace státní správy
2111
les
2131
nájem zem. pozemků
2132
nájem pohost., obchod
2111
vodné
2132
nájemné byty
2131
nájem OP
2132
nájem muzeum
2111
TKO
2141
úroky

1121
1211
1341
1342
1511
4112
1031
1099
2141
2310
3612
3639
3639
3722
6310
celkem
přebytek 2010
CELKEM K DISPOZICI

300.000,43.000,-1113
26.000,336.700,704.600,5.250,8.000,390.000,60.100,280.000,20.460,56.012,110.000,94.810,9.170,300,48.280,430,2.493.112,695.234,3.188.346,-

VÝDAJE - ROZPOČET 2011
1031
5169
les
400.000,(100.000,- zalesnění)
6119
LHP
18.000,2141
5155
obchod - uhlí
10.000,5171
pohost. dveře + opravy
20.000,2212
5139
silnice posyp
20.000,5171
opravy komunikací
150.000,2221
5329
Benebus
19.239,2310
5021
vodovod - mzdy
35.000,5031
- OSSZ
8.750,5032
- VZP
3.150,5139
- náhradní díly
15.000,5154
- el. energie
43.000,5169
- služby
20.000,5171
- opravy
246.276,5362
- daně
28.824,2321
5171
kanalizace
10.000,3113
5909
ZŠ
40.000,3314
5021
knihovna - mzdy
3.600,5136
- knihy
10.000,3341
5169
rozhlasové poplatky
540,5171
rozhlas - opravy
5.000,5362
- poplatky
1.550,3399
5139
muzeum - brožura, setkání 80.000,5171
- kostel
50.000,5194
- dár. balíčky
7.000,3631
5154
osvětlení - el. energie
70.000,5171
- opravy
10.000,3632
5164
hřbitov - nájem
300,5171
- opravy
10.000,3639
5137
zabezpečovací zařízení
13.392,5329
Mikroregion - poplatek
33.000,5909
poplatky managerce
30.000,3721
5169
NO
5.000,3722
5169
TKO
65.000,kont.u hřbitova + 2x velkoobj.
3745
5021
zeleň - mzdy
90.000,5031
- OSSZ
12.000,-

5512
6112
6171
6171

6310
celkem

5032
5139
5156
5169
5156
5171
5023
5032
5011
5021
5031
5032
5038
5136
5139
5161
5162
5163
5167
5169
5173
5175
5229
5361
5909
6119
5163

Příjmy - výdaje

- VZP
4.500,- materiál
8.000,- pohonné hmoty 8.000,- služby
77.500,SDH - pohonné hmoty
1.000,- opravy
19.000,ZO - mzdy
198.000,- VZP
17.820,OÚ - mzdy
94.800,- mzdy mimo úcetní
1.000,- OSSZ
23.700,- VZP
8.532,- povinné pojištění
1.000,- SZ
12.000,- materiál
25.000,- poštovné
4.000,- telefony
38.000,-.
- pojistné
15.000,- školení
4.000,- služby
80.000,- cestovní náhrady
6.000,- pohoštění
35.000,- poplatek SMO
2.500,- kolky
6.000,- záloha na dotace
500.000,- povodňový plán
7.500,vedení úctu
8.000,2.789.473,-296.361,-

Financování ve výši 296.361,- Kč bude z přebytků
minulých let.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
Jistě již každý z Vás dostal do schránky letáček
s informacemi o blížícím se Sčítání lidu, domů a bytů
2011 spolu s informací o kontaktní osobě a datu, kdy
Vám budou doručeny sčítací formuláře. Mezi jinými
informacemi z letáku je třeba zdůraznit nutnost
vyplňovat formulář modrou nebo černou
kuličkovou propisovací tužkou. Důležitá je
čitelnost zápisu a formulář není možné překládat.
Mimo tyto si Vás dovolíme ještě upozornit na další
záležitosti:
z důvodu bezpečnosti se ujistěte, že údaje předáváte
oprávněnému sčítacímu komisaři (u nás v obci se
jedná o poštovní doručovatele, které jistě znáte),
zároveň nevpouštějte do domu osobu, která se může
za komisaře vydávat. Pokud dojde ke změně
komisaře, např. z důvodu nemoci, budete předem o
této změně informováni. Informace o komisařích jsou
též dostupné na bezplatné telefonické lince 800 87 97
02, případně na www.scitani.cz. Sčítací komisař musí
být označen služebním průkazem s fotografií,
jménem a příjmením a služebním číslem a současně
je povinen předložit svůj osobní průkaz. Občan může
požádat o návštěvu sčítacího komisaře v termínu, kdy
s ním bude v bytě další osoba a není povinen vpouštět
sčítacího komisaře do svého bytu či domu. Formuláře
je možné vyplnit i elektronicky na internetové adrese

www.scitani.cz, případně na www.czso.cz. Obec má
povinnost zabezpečit bezplatný přístup občanů
k internetu, toto je možné v kanceláři obecního úřadu
(internet v knihovně je dočasně mimo provoz).
Upozorňujeme Vás, že nesplnění povinnosti podrobit
se sčítání je přestupkem. Odmítnutí sdělení zákonem
stanovených údajů, popřípadě úmyslné uvedení
nepravdivých údajů může být v přestupkovém řízení
sankcionováno pokutou do 10tis. Kč v závislosti na
rozsahu a závažnosti přestupku. ČSÚ však bude vždy
preferovat smírný a nekonfliktní způsob řešení.

POVODŇOVÝ PLÁN
Je zpracován novy Povodňový plán. K dispozici na
Obecním úřadu. Stručný výtah nejdůležitějších
informací: 3 stupně povodňové aktivity (viz
fotografie): V povodňovém plánu jsou uvedeny
ohrožené nemovitosti dle dlouhodobého sledování.
Za účelem organizace povodňové ochrany je určena
povodňová komise ve složení:
Předseda (starostka) Alena Jenšíková; Místopředseda
(místostarosta) David Šedivý;
Člen komise (zastupitel) Jaroslav Jechoutek; Člen
komise (zastupitel) Miroslav Kakos;
Člen komise Josef Forejt; Člen komise Vladimír
Adámek; Člen komise (starosta SDH) Stanislav
Hudec; Zapisovatelka Vladislava Sirotková
K ochraně obyvatel před povodněmi je ustavena
hlásná služba, která má informovat povodňové
orgány o hrozícím nebezpečí. Složení: Jaroslav
Jechoutek, Josef Forejt, Vladimír Adámek.

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

3. stupeň (červená)

2. stupeň (žlutá)

1. stupeň (zelená)

…NĚCO O ODPADECH
VYÚČTOVÁNÍ TKO ZA ROK 2010
měsíc popelnice

skládkovné

cena

1
77
2
77
3
77
4
85
5
92
6
100
7
111
8
111
9
105
10
91
11
79
12
78
celkem za rok

4.451,3.926,3.810,3.250,2.584,2.554,3.281,3.133,3.270,2.642,2.574,4.634,-

58,51,49,38,28,26,30,28,31,29,33,59,460,-

KONTEJNER NA ODPAD U HŘBITOVA
Obec zajistí od 1. dubna kontejner na hřbitovní
odpad, který bude pravidelně vyvážen spolu
s komunálním odpadem. Skládka, která během let
vznikla na mezi za hřbitovní zdí je nedůstojná a
nevzhledná. Skládka bude odstraněna a věříme, že
pokud nabídneme možnost ukládat odpad do nádoby,
nebude znovu obnovena. Ukládání odpadu mimo
nádobu bude pokutováno.

TŘÍDĚNÝ ODPAD V KAMBERKU
Obecní úřad pro občany zajišťuje možnost třídit
odpad a tím pomoci přírodě a zmenšit objem
směsného odpadu, jehož svoz si hradí každý občan
sám. Bohužel si Technické služby opakovaně stěžují
na stav tříděného odpadu v nádobách umístěných
v Kamberku u budovy obecního úřadu. Skutečnost je
taková, že jsou do nádob vhazovány i pytle se
směsným odpadem. Tímto žádáme občany, aby do
nádob vhazovali pouze odpad k tomu určený, tedy
pouze PET lahve (sešlápnuté); sklo; nápojové kartony
a papír. Nic jiného do těchto nádob nepatří a jakýkoli
jiný odpad znehodnotí snahu ostatních, kteří cítí
zodpovědnost za životní prostředí a důsledně třídí.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Zřejmě v dubnu či květnu bude opět pro občany
zajištěn svoz nebezpečného odpadu. Termín dosud
není znám, bude oznámen v příštím vydání
Zpravodaje a na obecních vývěskách.

ŽELEZNÝ ŠROT
V měsíci květnu bude opět zajištěn svoz železného
odpadu. Místo a přesný termín bude upřesněn
v měsíci dubnu.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Obec též zajistí pro občany velkoobjemový kontejner,
kam můžete uložit objemný odpad. Toto bude
zajištěno dvakrát ročně. Snahou je eliminovat černé
skládky v katastru obce.

SAMOVÝROBA DŘEVA
Obec předala seznam zájemců o samovýrobu
dřeva správci obecních lesů. Zájemci pro rok
2011 budou následně panem Šmídem
kontaktováni a bude jim přidělen úsek lesa.
Podmínky zůstávají stejné jako v předchozích
letech, tedy: samovýroba je poskytována
občanům obce Kamberk zdarma v porostech do
40ti let; zájemci mají povinnost po sobě
přidělený úsek lesa uklidit; na samovýrobu je od
přidělení lhůta 3 měsíců, poté je možné, že bude
prostor přidělen dalšímu zájemci. Samovýroba
přidělená v roce 2010 již není platná.

750 LET PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
KAMBERKA
Oslavy se budou konat v sobotu 23. července
2011 po celé obci. Přípravy jsou v plném proudu.
Bude trh, hry a soutěže na hřišti, šermíři, klauni a
samozřejmě večer zábava. Připravujeme i pár
překvapení a hlavně, doufáme, že se o pouti
sejdeme v hojném počtu. Pokud byste se rádi na
akci spolupodíleli finančně či organizačně,
prosím kontaktujte Obecní úřad nebo Lindu
Nárovcovou. Za každou pomoc velmi děkujeme.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ
KVĚTINOVOU VÝZDOBU
v Hrajovicích, Kamberku a Předbořicích
Obec tímto vyhlašuje soutěž o nejkrásnější
květinovou výzdobu. Každá z osad a Kamberk
budou hodnoceni zvlášť, aby všichni měli
podobné podmínky. Hodnoceny budou jak
ozeleněná okna, tak předzahrádky. Každý se
může zúčastnit. Hodnocení bude probíhat vždy
jednou měsíčně a jednotlivé plochy, či okna,
která porotu zaujmou, budou bodována.
V podvečer v sobotu 23. července, tedy v rámci
oslav 750 let první písemné zmínky Kamberka
budou vyhlášeni výherci a budou jim předány
ceny.

… NĚCO O VODĚ
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 22. února 2011 jednohlasně rozhodlo o zavedení paušálního poplatku za
odběrní místo pitné vody (vodoměr) ve výši 300 Kč ročně. Impulsem k zavedení tohoto poplatku je dlouhodobá
ekonomická ztrátovost provozování vodovodu. Například za rok 2010 Obec dotovala provoz vodovodu částkou cca
100tis Kč. Laicky řečeno, při spotřebě vody (dle odečtu na vodoměrech) cca 7tis m3 za rok 2010, a při nákladech
211 133,- Kč, jsou náklady na 1 m3 cca 30 Kč. Cena v Kamberku je 16 Kč. Zavedení paušálního poplatku pokryje
zhruba 1/3 ztráty, tedy ani letos neplatíme za vodu skutečnou cenu. Pro zajímavost, na základě zaslechnutých
informací, že „voda je přece zadarmo“, jsou v níže uvedeném grafu uvedeny konkrétní příjmy a náklady na
vodovod v Kamberku v roce 2010.
Kamberk - Příjmy za vodu 2010:
Za vodné

110 316,- Kč

Příjmy celkem

110 316,- Kč

Kamberk - Výdaje na vodovod 2010:
Mzdy
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Materiál
Elektřina
Rozbory vody
Opravy
Daň z vody

33 920,- Kč
7 922,- Kč
2 853,- Kč
15 819,- Kč
40 371,- Kč
16 586,- Kč
68 106,- Kč
25 556,- Kč

Výdaje celkem

211 133,- Kč

OBECNÍ KNIHOVNA
Knihovna se mění, přizpůsobuje se době a čtenářům. V současné době je připravována elektronizace katalogu knih.
Seznam bude poté přístupný na internetu, v tištěné podobě i v některém z dalších vydání Zpravodaje.
Fond knihovny byl na začátku roku doplněn o několik novinek. Každoročně budou do knihovny dokupovány knihy
z 10 nejúspěšnějších knih předcházejícího roku. Stejně tak budou postupně doplňovány knihy z posledních let, které
jsou již nyní klasikou a výrazně zasáhly naší společnost. Níže najdete aktuální seznam novinek. Většina z těchto
knih byla věnována nakladatelstvím Stratosféra a Economia. Nakladatelství Harlequin též darovalo několik
romantických knih. Za dary děkujeme.
Knižní novinky:
Barones J.: Pohlédnout do slunce; Castová P.C.: Označená; Coelho P.: Valkýry; Czernin M.: Žila jsem příliš krátce;
Francis D.: Vyrovnaný účet; Gerritsenová T.: Suvenýr; Harper B.: Vražedné pronásledování; Histonová N.: Rodová
znamení; Kolárová J.: Psala jsem pro tebe; Kuras B.: Mao sexu; Laeckberg C.: Kameník; Larsen S.: Muži, kteří
nenávidí ženy; Larsen S.: Dívka, která si hrála s ohněm; Larsen S.: Dívka, která šlápla do vosího hnízda;
Matthewsová C.: S tebou nebo bez tebe; Pochnaová M.-F.: Christian Dior; Rendellová R.: Případ ztraceného muže;
Roth P.: Vzala jsem si komunistu; Bowlingová J.K.: Harry Potter 1.-7. díl; Schneiderová H.: Nech mě jít, mami;
Suchý O.: Tři životy Lídy Baarové; Svěrák J.: Kuky se vrací; Prstenová H.: Záludná síť; Viewegh M.: Biomanželka;
Encyklopedie Česká republika, 5 svazků; Osobnosti českých dějin
Celé Česko čte dětem
Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť
a představivost, učí myšlení, utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den. Obecní
knihovna Kamberk se do projektu Celé Česko čte dětem připojila. V nejbližší době připraví první čtení pro děti,
samozřejmě v doprovodu rodičů.
Donášková služba
Zvláště pro starší spoluobčany v Hrajovicích, Předbořicích, ale i v Kamberku je zajištěna donášková služba. Pokud
máte zájem, prosím kontaktujte mne na tel: 777 938 568. V knihovně se na Vás těší Linda Nárovcová
Otvírací doba od března 2011: Středa 9:45 – 10:15; Čtvrtek 16:30 – 18:00; Dle domluvy i mimo otevírací dobu.
Můžete mě kontaktovat i na e-mailu: Linda.Nary@volny.cz, případně na facebooku

CO NÁS ČEKÁ (DUBEN – ČERVEN)
PÁLENÍ ČARODĚJNIC V KAMBERKU
30. dubna pořádá SDH Kamberk tradiční pálení
čarodějnic. Na místě bude zajištěno malé
občerstvení. Aby byla hranice co největší, je
potřeba hodně dřeva. Máte-li doma starý kus
nábytku, případně jakékoli odpadní dřevo (po
jarním stříhání stromků), prosím odvezte toto do
prostoru budoucí hranice (za levým zadním
rohem hřiště, z pohledu od „bytovek“). Pokud
není ve Vašich silách dřevěný odpad na místo
zavézt, kontaktujte Josefa Procházku ml.
VÍTÁNÍ JARA
V sobotu 26. března ve 14 hodin vyženeme zimu.
Děti, přijďte na dětské hřiště u kostela (při dešti
do dětského koutku v obecní knihovně) a
pomožte nám s tímto úkolem. Až bude zima

pryč, přivítáme jaro ohníčkem, opečeme si první
letošní špekáčky, zahrajeme si nejrůznější hry a
upleteme pomlázky, aby na velikonoce už byly
pěkně připravené.
DĚTSKÝ DEN
1. červen je Dnem dětí, aby si ho naše děti
vychutnaly naplno, chystáme pro ně soutěžní
odpoledne. Už teď můžeme prozradit, že bude
uspořádána soutěž dětí a jejich pejsků (pejsky si
můžete i půjčit, důležité je, abyste si spolu
rozuměli). Se psím kamarádem budete
přeskakovat malé překážky, poběžíte slalom,
budete aportovat hračku a další disciplíny,
samozřejmě na vodítku. Máte tedy hodně času na
trénink. Samozřejmě můžete soutěžit i v dalších
soutěžích, tentokrát už bez psích kolegů. Po
rozdání cen si, v rámci akce Celé Česko čte
dětem, přečteme krásný příběh.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
31.3. – představení „Columbo – Vražda na recept – Tábor od 19:00
3.4. – představení „Prachy“ – Vlašim od 19:30
10.9. – představení „Cesta kolem světa“ – otáčivé hlediště v Českém Krumlově – akční komediální jízda
pro celou rodinu, loutkohra – 5 vstupenek na OÚ, cena s dopravou 500,- Kč; rezervováno do 20.3.2011.

Společenská rubrika
Půlkulaté narozeniny v nejbližší době oslaví:
9.3. pan Josef Franěk
23.3. paní Marie Hajná
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Kalendárium
14.3.2011
16.3.2011
19.3.2011
25.-26.3.2011
26.3.2011
31.3.2011
3.4.2011.
25.4.2011
30.4.2011
7.5.2011
1.6.2011
11.6.2011
23.7.2011
10.9.2011

19:00
18:00
14:00
19:00
19:30
18:00
16:00

Zumba – cvičení v sále pohostinství (každé pondělí)
Setkání žen
Schůze TJ Sokol Kamberk
Sčítání obyvatel, domů a bytů
Vítání jara
představení „Columbo – Vražda na recept – Tábor
představení „Prachy“ – Vlašim
Velikonoční pondělí
Čarodejnice, stavění máje v Kamberku
Porada spolků ke přípravám 750 let první písemné zmínky Kamberka
Den dětí
Stavění máje v Předbořicích
Oslavy 750 let první zmínky Kamberka
představení „Cesta kolem světa“ – otáčivé hlediště v Českém Krumlově
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