ZPRAVODAJ

číslo 13
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – květen 2013
Milí občané,
do nového roku jsme vstoupili před více jak 4 měsíci. Toužebně očekávané jaro se už konečně
naplno hlásí a s tím i potřebné sluníčko. Letošní zima byla dlouhá, i když ne krutá jako loni a tak si hřejivé
paprsky plně zasloužíme. Začínají nás ale trápit vydatné deště a s tím související tráva, která roste a roste.
A tak bych na vás hned zkraje apelovala. Já vím, že trávu je třeba sekat, dnes ji nenecháváme růst na
seno pro dobytek, leda tak pro králíky a i těch je v obci pomálu. Respektujte prosím loňský nepsaný zákon
a na minimum omezte sekání a používání dalších hlučných strojů a nástrojů v neděli, obzvláště během
bohoslužeb.Uvědomte si prosím, že zde nejste sami a že třeba tato vaše aktivita může sousedovi, který v
neděli po zásluze odpočívá , vadit. Nechceme přistoupit k vydání vyhlášky. V tom případě bychom byli
povinni porušení vyhlášky pokutovat.
Jak víte vy pozorní, kteří sledujete usnesení obecního zastupitelstva, i letos jsme se přihlásili do
soutěže Vesnice roku. Při případném ocenění obdržíme finanční odměnu a v obecním rozpočtu je každá
koruna dobrá. Letos k nám hodnotící komise přijede 19.června v dopoledních hodinách. Nejen za tím
účelem vyhlašujeme na sobotu 8.června brigádu. Bude se jednat o každoroční úklid obce a dále o úpravu
místa pro dětské hřiště u rybníka, kde umístíme skluzavku do vody a na odpočinek stolek a lavičky.
Abychom obec a její okolí uchovali čisté od různých již nepotřených a následně pohozených
předmětů, přistavíme v pátek 31.května velkoobjemový kontejner na směsný odpad v Kamberku a v
Hrajovicích. Stejná akce se bude opakovat na podzim. Při té příležitosti bych ráda poděkovala všem, kteří
se podílejí na udržování pořádku v obci, pomohou s úklidem a pokosem trávníků, nebo jen seberou
odpadek, který někdo jiný odhodil. Věřte, že prostředí, které si kolem vytváříme, svědčí o nás samotných.
Potěší, když sedím v autobuse a zaslechnu třeba poznámku, co zde máme upravených malých parčíků, jak
je obec upravená a čistá a celý rok u nás něco kvete a dělá radost majitelům pozemku i ostatním. Děkuji
všem, kteří i na obecních pozemcích vysází květiny a celoročně se o ně starají.
Vaši obecní zastupitelé se snaží, aby naše obec vzkvétala. V nejbližší době chceme opravit
přístupovou cestu ke kostelu a pozemek odvodnit a terénně upravit. Na hřbitově usadit vývěsní tabuli pro
informovanost návštěvníků. V pergole za kostelem umístit stůl a lavice. Máme připravené ještě další
lavičky, které v obci umístíme. Věřte nám, že děláme vše pro to, aby se záměr postavit komunikaci mezi
Předbořicemi a Otradovem uskutečnil. Bohužel mnoho nástrah v uskutečnění tohoto záměru se
nepředvídaně staví do cesty. Práce v obecních lesích úspěšně pokračují, sázíme i těžíme dle lesního
hospodářského plánu, což v letech minulých nebylo tak úplně pravidlem. Také můžeme pokládat za
úspěch, že poštovní úřad i prodejna v tak malé obci, jako jsme my, zatím stále fungují. Doufejme, že
budou co nejdéle i nadále.
Velký úkol čeká členy SDH Kamberk. Na 6.července 2013 naplánovali oslavu 135. výročí založení
spolku v obci. Je to jeden z hasičských spolků nejdéle fungujících nejen na okrese , ale i ve státě. Važme si
tradice a pomozme místním hasičům uspořádat co nejdůstojnější oslavu. Opět nás to pomůže zviditelnit
v okolí. Rovněž Sokolům přeji v pořádání sportovních akcí sílu a pevné nervy.
Snad jen letošní pálení čarodějnic se poněkud vymklo z tradice a děti i mnozí společenští občané se
těšili nadarmo. Je třeba najít cestu, jak letitou tradici pálení čarodějnic pro nejširší veřejnost obnovit.
Dále jen namátkou se zmíním o nepříjemných věcech, které se nám podařilo vymýtit. Třeba volně
pobíhající a obtěžující psi po vsi. Dále díky přistavenému kontejneru je docela čisto okolo hřbitova.
Chvilku to sice trvalo ale nakonec návštěvníci hřbitova pochopili, proč tam ten kontejner stojí. Také po
obci se téměř nepovalují odhozené papíry a jiné obec znečisťující předměty, jako nedopalky cigaret a
podobně. Blížíme se pomalu ale jistě západním zemím.
Na závěr vám všem milí spoluobčané, přeji, aby vývěska u kostela určená pro vyvěšování parte
zůstala do konce roku prázdná, aby jste si všichni mohli v klidu a ve zdraví užívat jarního sluníčka, aby se
vám vyhýbaly nemoci a každý den byl plný hezkých zážitků. A pokud jsem na něco zapomněla, předem se
omlouvám a budu vás informovat v příštím zpravodaji.
Ing. Alena Jenšíková, vaše starostka

MAŠKARNÍ ZÁBAVA
V sobotu 16.2. proběhla tradiční maškarní zábava v sále Sokola Kamberk, k tanci a poslechu hrála
kapela Syntéza. Zábavu pořádalo Sdružení rodáků a přátel obce Kamberk, nechyběla bohatá tombola a
dobrá nálada ☺

NOVÁ VRATA NA HŘBITOV
K nové dlažbě na hřbitově, realizované v loňském roce, přibyla letos na jaře nová vrata.

NOVÁ VÝPUSŤ NÁVESNÍHO RYBNÍKU V PŘEDBOŘICÍCH
V sobotu 30.března nainstalovali členové SDH Kamberk a občané Předbořic nový požerák do
návesního rybníka. Požerák zakoupila obec.

2

OSLAVY 135 LET SDH KAMBERK

V letošním roce proběhnou oslavy135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
v Kamberku.
Začátek v 11:0 hodin shromážděním všech přítomných na městečku, kde rovněž
proběhne oficiální uvítání sborů. Poté bude následovat průvod obcí doprovázený hudbou s
položením věnce k pomníku padlých v 1.světové válce. Cílem průvodu bude fotbalové
hřiště za bytovkami. Zde přítomní vyslechnou projev starosty hasičského sboru a starostky
obce. Na hřišti se bude pokračovat ukázkami historické i moderní požární techniky , kterou
předvedou sbory sousední i ze vzdálenějším míst. Oficiální část bude pokračovat předáním
pamětních listů a plaket. V průběhu ukázek požární techniky bude k dispozici rovněž
stříkačka tažená koňským potahem. Po oficiální části bude možno s povozem se projet po
obci. Večer bude na programu taneční zábava, dle počasí buď na hřišti nebo v sále
pohostinství. hrát bude kapela známá pod názvem MP 3 z Českých Budějovic, s
repertoárem moderní hudby i hudby pro starší.Samozřejmostí bude bohaté občerstvení, po
celý den teplé klobásy a nápoje teplé i studené, alko i nealkoholické. Celý den až do
18.hodiny bude živě k poslechu vyhrávat kapela Syntéza z Pacova.
Místní hasiči srdečně zvou všechny.
3

OSLAVA DNE MATEK
V sobotu 11.května proběhla oslava dne matek. Obec zajistila občerstvení, několik dětí předneslo
básničku či zazpívalo, návštěvnice měly možnost popovídat si a odpočinout od všedních starostí.

HAVÁRIE ODPADNÍHO POTRUBÍ
Propadlá silnice v ulici k bytovkám prozradila na sklonku zimy prasklé odpadní potrubí dešťové
kanalizace. Pod silnicí byl vymletý prostor, do kterého se hravě vešel dospělý muž. Sehraný tým opravil
závadu v prvním možném termínu. Děkujeme jim.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 27. 12. 2012.

Program:
1) Kontrola usnesení z 18. 12. 2012
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2013
3) Převedení nákladů na mzdy za prosinec
2012 do rozpočtu obce na rok 2013
4) Úprava rozpočtu obce na rok 2012 č. 4
5) Ostatní obecní záležitosti

Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M.
Kakos, I. Melicharová, L. Nárovcová, D. Šedivý
Omluvena: A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: M. Kakos, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
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Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M.
Kakos, L. Nárovcová, D. Šedivý
Omluveny: I. Melicharová, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: J. Jechoutek, L. Nárovcová
Zapisovatelka: V. Sirotková

1.Byla provedena kontrola usnesení z 18.12
návrh
položkového
2.
ZO
zveřejnilo
schodkového rozpočtu obce na rok 2013.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky. Rozpočet
je schodkový a schodek bude financován
z přebytku minulých let. ZO předložený návrh
jednohlasně odsouhlasilo.
3. ZO jednohlasně schválilo převod nákladů na
mzdy za prosinec 2012 do nákladů rozpočtu obce
na rok 2013.
4. ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2012 č. 4 dle předloženého návrhu.
5. Na závěr starostka obce Ing Alena Jenšíková
poděkovala všem členům zastupitelstva za
plodnou spolupráci při řešení bezproblémového
chodu obce. Zároveň poděkovala všem občanům,
kteří se zapojují do prací na zvelebení naší obce a
popřála všem hodně zdraví a pohody do příštího
roku.

Program:
1. Kontrola usnesení z 27. 12. 2012
2. Inventura obecního majetku
3. Úprava rozpočtu obce na rok 2013 č. 1
4. Pronájem obecních bytů
5. Nová Místní akční skupina MAS Blaník,o.s.
6. Samovýroba dřeva v obecních lesích - nový
systém přidělování
7. Zachování poštovního úřadu v Kamberku
8. Práce na zvelebení obce
9. Hospodaření v obecních lesích
10. Schválení úcetní závěrky
11. Ostatní obecní záležitosti
1. Byla provedena kontrola usnesení z
27.12.2012
2. ZO projednalo a schválilo závěrečnou zprávu
o inventarizaci majetku a závazků ke dni 31. 12.
2012, která byla předložena inventurní komisí.
3. ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2013 č. 1 dle návrhu.
4. ZO poměrem hlasů 4 pro 1 se zdržel hlasování
rozhodlo přidělit obecní byt č. 1 v budově č.p. 71
p. Davidovi Šedivému za stejných podmínek
jako předcházejícímu nájemci. Přidělení 2 bytů v
budově č.p. 2 bylo posunuto zhruba o měsíc a tak
se mohou ještě případní zájemci přihlásit na OÚ.
5. Zastupitelstvo obce Kamberk nesouhlasí se
zařazením správního území obce Kamberkdo
územní působnosti nové strategie MAS Posázaví
na období 2014 - 2020 a nezapojí se do její
přípravy.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Kakos, David
Šedivý
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 27. 12. 2012.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo schodkový
položkový rozpočet obce na rok 2013 s tím, že
schodek bude financován z přebytku minulých
let.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo převod nákladů na
mzdy za prosinec 2012 do nákladů rozpočtu obce
na rok 2013.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2012 č. 4.

6. V tomto roce rozhodlo ZO o změně způsobu
přidělování samovýroby dřeva v obecních lesích.
Postup bude následující:
a) zájemce se spojí s lesním hospodářem p.
Šmídem, dohodne se s ním na množství dřeva a
obdrží od něj 3 bolety s cenou dřeva
b) s boletou dojde zaplatit dřevo do kanceláře
OÚ
c) s potvrzením o zaplacení mu lesní hospodář p.
Šmíd určí v lese stromy na zpracování, dřevo
musí být zpracováno a odvezeno do 2 měsíců po
vyznačení
Pokud nebude dřevo zpracováno a odvezeno z
lesa zaplacená částka propadá a zájemce už nemá
právo v lese pracovat dál.
Cena dřeva zůstává na loňské úrovni.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: David Šedivý
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M.
Kakos, I. Melicharová, L. Nárovcová, D. Šedivý,
A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
----------------------------------------------------------Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 25. 2. 2013.
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Vlašim č. 1 o zákazu vstupu do lesa v katastru
městyse Louňovice a to v části zvané Hřívy nebo
Pod hřivou. Hrozí pád nařezaných stromů.
- Obec se stává od 1. 3. 2013 plátcem DPH.
- Obec si ze zákona musí zřídit účet u ČNB k
příjmu dotací a daní.

7. ZO rozhodně zamítá možnost zrušení
poštovního úradu v Kamberku a bude s tímto
stanoviskem jednat se zástupci Pošty.
8. V současné době dochází k výměně vrat na
hřbitově (menší jsou již instalována). Až to
dovolí počasí bude pokračovat úprava břehu
rybníka pro koupání dětí včetně osazení stolu,
laviček a skluzavky. Lavičky budou také
instalovány u cest a stůl s lavicemi bude také v
pergole na dětském hřišti u kostela. Obec zatím
čeká na jednání se správcem církevního majetku,
kvůli vydláždění cesty od chodníku ke kostelu.
Budou opraveny výtluky na místních
komunikacích.
9. Obec dostala vyrozumění z Krajského úřadu,
že nedostaneme dotaci na zalesňování v roce
2012. ZO rozhodlo přijmout v roce 2013 p.
Milana Dvořáka do pracovního poměru na práce
v lese.
10. ZO jednohlasně schválilo účetní závěrku
obce za rok 2012.
11.- K realizaci cesty na Otradov se přihlásilo 80
firem k výběrovému řízení a je velmi
pravděpodobné, že s konečným výběrem budou
problémy.
- Zájemci mohou nosit vyprané a vyžehlené
obnošené šatstvo v igelitových pytlích nebo
krabicích na OÚ (skladovat ve výklenku pod
schody před vchod do sklepa). Diakonie
Broumov si sesbírané šatstvo odveze v období
11. - 15. března 2013.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout SDH
Kamberk příspěvek na oslavu 135 let od
založení. Oslava hasičského sboru se bude konat
6. 7. 2013. Výše příspěvku se bude odvíjet od
potřeb sboru na realizaci důstojných oslav.
- ZO jednohlasně rozhodlo uspořádat a
financovat oslavu Dne matek spojenou s vítáním
občánků.
- ZO jednohlasně rozhodlo přihlásit se letos opět
do soutěže Vesnice roku.
- ZO jednohlasně rozhodlo usilovat o vyhlášení
památného stromu na parc.č. 4023. Vlastník
pozemku s vyhlášením souhlasí. Jedná se o
samostatně rostoucí dub letní, významný
krajinotvorný prvek.
- ZO jednohlasně rozhodlo přispět ZŠ Načeradec
částkou 1.000,- Kč na jarní karneval.
- ZO jednohlasně rozhodlo zakoupit za dotaci na
Fulínovu cenu, kterou obec obdržela v rámci
soutěže Vesnice roku křovinořez a mulčovač.
- ZO jednohlasně rozhodlo, aby ve výboru
honebního společenství zastupovala obec
starostka obce ing Alena Jenšíková
- ZO upozorňuje občany na vyhlášku města

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jechoutek, Linda
Nárovcová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 25. 2. 2013.
- ZO schválilo závěrečnou zprávu o inventarizaci
majetku a závazků ke dni 31. 12. 2012.
- ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2013 č. 1.
- ZO poměrem hlasů 4 pro 1 se zdržel hlasování
rozhodlo přidělit obecní byt č. 1 v budově č.p. 71
p. Davidovi Šedivému za stejných podmínek
jako předcházejícímu nájemci.
- ZO jednohlasně nesouhlasí se zařazením
správního území obce Kamberk do územní
působnosti nové strategie MAS Posázaví na
období 2014 - 2020 a nezapojí se do její
přípravy.
- ZO rozhodlo změnit způsob přidělování
samovýroby dřeva v obecních lesích
- ZO jednohlasně nesouhlasí se zrušením
poštovního úřadu v Kamberku.
- ZO jednohlasně rozhodlo přijmout na práce v
lese a v obci ing Milana Dvořáka.
- ZO jednohlasně schválilo účetní závěrku za rok
2012.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo poskytnout SDH
Kamberk příspěvek na oslavy 135 výročí od
založení sboru.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo pořádat a
financovat 12. 5. 2013 oslavu Dne matek.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podat přihlášku
do soutěže Vesnice roku 2013.
- ZO rozhodlo usilovat o prohlášení dubu letního
na parc.č. 4023 památným stromem.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo přispět částkou
1.000,- Kč ZŠ Načeradec na jarní karneval.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo koupit nový
křovinořez a mulčovač .
- ZO jednohlasně odsouhlasilo, aby obec ve
výboru honebního společenství zastupovala
starostka obce ing. Alena Jenšíková
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podmínek jako předchozímu nájemci. Smlouva
nabývá účinnosti 1. 6. 2013.
5) Bylo zahájeno správní řízení na vyhlášení
památného stromu - dubu letního na parcele č.
4023. Odbor životního prostředí dub prohlédl a
konstatoval jeho krajinotvornou funkci a
pravděpodobnost vyhlášení.
6) ZO rozhodlo podat přihlášku do nově
vznikající MAS Blaník o.s..
7) V obecních lesích probíhají jarní práce t.j.
sázení stromků, opravy oplocenek, bude
následovat vyžínání. Starostka obce seznámila
zastupitele se stavem obecních lesů a
probíhajících pracích dle osobní prohlídky lesů.
8) Obec pozvala všechny ženy a matky k oslavě
Dne matek, která proběhne v sobotu 11. 5. od
14:00 v sále místního pohostinství. Bude
připraveno pohoštění, kytička i reprodukovaná
hudba. Zbývá jen vzít s sebou dobrou náladu.
9) V nejbližší době nás čeká instalace
zbývajících laviček okolo cest a u rybníka, kde
chce obec osadit skluzavku pro děti, příprava
terénu proběhne jako loni formou brigády. Dále
se pracuje na vybavení pergoly za kostelem a
výrobě vývěsní tabule na hřbitově
10) ZO odsouhlasilo opravu přístupové cesty ke
kostelu sv. Martina v Kamberku včetně úpravy
odvodnění svahu.
11) - Obec chystá výlet do Náchoda, prohlídky
Ratibořic a Starého Bělidla. Jelo by se pravdě
podobně dvěma většími auty (cca 16 úcastníku).
Termín 15. 6. 2013.
- V příštím týdnu bude ukončeno výběrové řízení
na cestu na Otradov, po projednání případných
odvolání by měl proces pokračovat doufejme až
k výstavbě. Část komu nikace, na kterou se
nevztahuje komplexní pozemková úprava a
kterou by financovala obec sama (Zvěstov se
odmítl finančně podílet) by byla jen zpevněna
šterkem.
- ZO schválilo podílet se dodávkou materiálu a
zaplacením zemních prací strojem na odvodu
povrchových vod za pohostinstvím.
- Obec zajistí na pátek 31. 5. přistavení
velkoobjemového kontejneru do Kamberka a
Hrajovic.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: David Šedivý
-----------------------------------------------------Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 29. 4. 2013.
Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M.
Kakos, I. Melicharová, L. Nárovcová, D. Šedivý,
A. Zachařová
Ověřovatelky zápisu: L. Nárovcová, A.
Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 25. 2. 2013
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2013 č. 2
3) Projednání závěrečního úctu obce za rok 2012
a zprávy o výsledku hospodaření obce za rok
2012
4) Pronájem obecního bytu v č.p. 2
5) Vyhlášení památného stromu - dubu letního na
parcele č. 4023
6) Nová MAS Blaník a.s. - příprava strategie pro
roky 2014 - 2020
7) Hospodaření v obecních lesích
8) Oslava Dne matek
9) Práce na zvelebení obce
10) Úprava přístupové komunikace ke kostelu sv.
Martina v Kamberku
11) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 25.5.2013
2) ZO odsouhlasilo předložený návrh na úpravu
rozpočtu obce na rok 2012 č. 2 bez připomínek.
3) ZO projednalo zprávu o výsledku kontroly
hospodaření obce za rok 2012 a schválilo
závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou.
Zároveň projednalo a uložilo nápravu zjištených
nedostatků. Chyba v postupu účtování transferů ,
nevyčerpaná záloha na prezidentské volby, se již
nebude opakovat. Obec provede mimořádnou
dokladovou inventuru ke dni 30. 6. 2013 kde
napraví zjištěné nedostatky dokladové inventury
za rok 2012 - tedy:
sestaví plán inventur
doloží proškolení inventurní komise
provede inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv
u úctu 401, 403, 406, 432 a 934
vyhotoví inventurní soupisy ve stanoveném
rozsahu u úctu 311, 314, 315, 231, 321, 331, 336,
342, 384 a 389.
4) ZO rozhodlo přidělit byt č. 4 v budově č.p. 2
dle žádosti p. Davidovi Horáčkovi za stejných

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelky zápisu: Linda Nárovcová, Anežka
Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Vyvěšeno na úřední i elektronické desce.
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657/3 o výměře 340 m2 v kat. ú. Kamberk. Jedná
se o ostatní plochu, způsob využití ostatní
komunikace.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 29. 4. 2013.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2013 č. 2.
- ZO jednohlasně schválilo závěrečný úcet obce
za rok 2012 s výhradou a uložilo následující
nápravu zjištěných nedostatků:
chyba v postupu účtování transferů, nevyčerpaná
záloha na prezidentské volby, se již nebude
opakovat
obec provede mimořádnou dokladovou inventuru
ke dni 30. 6. 2013 kde napraví nedostatky
dokladové inventury za rok 2012 - sestaví plán
inventur, doloží proškolení inventurní komise
provede inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv
u úctu 401,403,406,432 a 934, vyhotoví
inventurní soupisy ve stanoveném rozsahu u účtu
311,314,315,231,321331,336,342,384 a 389.
- ZO jednohlasně rozhodlo přidělit byt č. 4 v
budově č.p. 2 p. Davidovi Horáčkovi za stejných
podmínek jako předcházejícímu nájemci.
Smlouva nabývá účinnosti 1. 6. 2013.
- ZO jednohlasně schválilo podat přihlášku do
nově vznikající MAS Blaník, o.s..
- ZO jednohlasně schválilo provést opravu
přístupové cesty ke kostelu sv. Martina v
Kamberku včetně odvodnění svahu.
- ZO jednohlasně schválilo podílet se dodávkou
materiálu a zaplacením zemních prací strojem na
odvodu povrchových vod za pohostinstvím.

2. - ZO projednalo žádost manželů Zachařových
o zpevnění komunikace k jejich novostavbě pro
potřeby kolaudace. ZO rozhodlo zařadit zpevnění
komunikace, popřípadě opravu vodovodního
řadu do rozpočtu obce na rok 2014.
- ZO žádá občany o omezení používání sekaček a
motorových pil v neděli, zvláště v období
bohoslužby v místním kostele
- SDH zve všechny spoluobčany na oslavu 135
let od založení sboru, která se bude konat 6. 7.
2013.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jechoutek, Ilona
Melicharová
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 13. 5. 2013.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo “Smlouvu o
bezúplatném převodu nemovitosti č.
UZSVM/SBN/2389/2013-SBNM” parcela č.
657/3 o výměře 340 m2 v kat. území Kamberk.
Jedná se o ostatní plochu, způsob využití ostatní
komunikace.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: David Šedivý

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: David Šedivý

---------------------------------------------ZÁKAZ SKLÁDKY
Bohužel,
ani
jednoznačný
zákaz
nezabrání tomu, aby na kompost zřízený pro
občany Kamberka, někdo neodhodil odpady –
v tomto případě pytle s použitými autodíly 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 13. 5. 2013.
Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, I.
Melicharová, L. Nárovcová, D. Šedivý, A.
Zachařová
Omluven: M. Kakos
Ověřovatelé zápisu: J. Jechoutek, I. Melicharová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti
č.p. 657/3 v kat. ú. Kamberk
2) Ostatní obecní záležitosti
1. ZO jednohlasně odsouhlasilo “Smlouvu o
bezúplatném převodu nemovitostí č.
UZSVM/SBN/2389/2013-SBNM” parcela č.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
NÁJEM OBECNÍCH BYTŮ V Č.P. 2
Stále zůstává neobsazený byt číslo 2 (2+1)
v budově bývalé „Kampeličky“. Více informací a
podmínky nájmu získáte na OÚ.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
V pátek 31.května bude přistaven v Kamberku a
Hrajovicích velkoobjemový kontejner. O čase
přistavení bude informovat obecní rozhlas.

VESNICE ROKU
Obec podala přihlášku do soutěže Vesnice roku,
hodnotitelská komise k nám přijede ve středu
19.června dopoledne.

ZÁJEZD DO BABIČČINA ÚDOLÍ
Náchod, Ratibořice, Staré bělidlo – to jsou cíle
zájezdu pořádaného Obecním úřadem v sobotu
15. června. Přihlásit se můžete u paní starostky.

KOMINÍK
Ve dnech 31.5. – 3.6. bude v obci k dispozici
kominík. Za cenu 100,- Kč vám vyčistí komín, za
další 200,- Kč vystaví revizní zprávu. Služby
kominíka můžete objednat na Obecním úřadu.

BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
V sobotu 8.6. se v 8 hodin sejdeme před OÚ a
uklidíme si ☺

CO NÁS ČEKÁ ….
TANEČNÍ ZÁBAVA
Rocková formace VELOREX z Mladé Vožice zahraje v Kamberku v sále v sobotu 25.května ve 21 hodin.
RALLYE KAMBERK
V sobotu 22.června vyrazí na sportovně-automobilovo-zábavný závod Rallye Kamberk téměř 20 posádek.
Start je v 8 hodin na fotbalovém hřišti, po dojezdu posádek budou v sále Sokola sehrány scénky, letos na
téma Sněhurka a sedm trpaslíků. Večer bude zakončen diskotékou. Bavit se budou určitě diváci i
závodníci.

SOKOL KAMBERK INFORMUJE
připravuje úkoly pro posádky. Během této doby
najeli již tři tisíce kilometrů. 11.5.proběhlo
losování a první informace pro posádky.Zveme
všechny občany ať se přijdou podívat na prolog
závodu 22.6. v 8,00hod. na hřišti za bytovkami.
V červenci pátého se uskuteční tradiční turnaj
trojic v nohejbalu a dvacátého stejného měsíce
rovněž tradiční turnaj ve volejbalu.Do obou
turnajů je možno se i přihlásit.Turnaje se
uskuteční na hřišti za sokolovnou.
Dále bude následovat pouť.O jejím programu
Vás budeme informovat na nástěnce či dalším
propagačním materiálem.
Krásné zážitky na akcích našich sportovců a
hezké dny přeje tělocvičná jednota Sokol
Kamberk.

Fotbalisté naší tělocvičné jednoty se v zimě,
pravidelně každou sobotu, připravovali na soutěž
v tělocvičně v Mladé Vožici. V rámci přípravy
porazili Vracovice, Velíš a remizovali s Blaníkem
Načeradec. Šestého dubna jsme zahájili soutěž
s družstvem
Miřetic
porážkou
.
V
dalších zápasech jsme prohráli ještě
v Keblově, remizovali v Křivsoudově a vyhráli
s Trhovým
Štěpánovem,
Pravonínem
a
v Louňovicích. Do konce soutěže zbývá ještě pět
zápasů. Přijďte naše kluky povzbudit.Termíny
zápasů se dozvíte z nástěnky na sokolovně.
V dubnu proběhla valná hromada naší jednoty.
Od prvního týdne roku připravuje pořadatelský
tým ve složení Standa Kubů,Josef Lopot,Eliška
Heřmánková a Jitka Kubová soutěž „Rallye
Kamberk“, která se uskuteční 22.června
letošního roku. Každý týden projíždí trasy a
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Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili a v nejbližší době oslaví:
21.1. pan Josef Hajný, Hrajovice 1
12.3. pan Josef Kahoun, Hrajovice 5
24.6. paní Marie Kosáková, Kamberk 95
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

A od začátku roku bohužel opustili naše řady:
18.1. pan Jiří Pekárek, 6.2. paní Miluše Adámková,
9.2 pan Jiří Dvořák, 11.2. pan František Melichar
18.2. paní Emilie Sosnovcová, 6.4 pan František Ondrák
25.2.2013 zemřel Ing.Karel Zachař, autor publikace o škole v Kamberku,
kronikář, kamberský patriot a znalec místní historie

Kalendárium:
25.května
31.května
31.května – 3.června
8.června
15.června
19.června
22.června
28.července
5.července
6.července
20.července

Zábava Velorex rock
Kontejner na velkoobjemový odpad
Kominík v Kamberku
Brigáda na úklid obce
Zájezd do Babiččina údolí
Přijede hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku
Rallye Kamberk
Kamberská pouť
Turnaj v nohejbalu
Oslavy 135 let SDH Kamberk
Turnaj ve volejbalu

Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem; tel: 317 852 728; www.kamberk.cz;
e-mail: oukamberk@quick.cz; Redakce: Linda Nárovcová, David Šedivý, Alena Jenšíková
Zpravodaj číslo 13, vydáno 20.5.20113 , příspěvky prosím posílejte e-mailem na: Linda.nary@volny.cz

10

