ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 28
říjen 2016

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Z prostředků Středočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo získat dotace na opravu
místních komunikací, děkujeme za ně ☺. Jednalo se o komunikace v Kamberku ke hřbitovu a kolem něj,
v Hrajovicích na návsi u kontejnerů a směrem dolů k mostku přes Pravětický potok. V Předbořicích z návsi
směrem k Javorským, ke Slabým a podél Honsových. Ve výběrovém řízení na provedení prací podala
nejnižší nabídku firma SWIETELSKY stavební s.r.o. a to na celkovou částku 1.793.169,51 Kč. Finanční
spoluúčast Obce je 50 %, tedy cca 900 tis Kč. Práce byly dokončeny v září 2016.
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PŘEDÁNÍ CEN SOUTĚŽE VESNICE ROKU
Koncem června byly v obci Úholičky předány ceny krajského kola soutěže Vesnice roku, Kamberk získal
Diplom za udržování muzea venkova. Muzeum provozuje Občanské sdružení rodáků a přátel obce
Kamberk, hlavní zásluhu na ocenění má starostka Ing. Alena Jenšíková, která v muzeu provádí
návštěvníky. Za diplom máme „slíbenou“ i finanční odměnu.

KONCERT KAPELY STRAHOVANKA
V sobotu 2.července 2016 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Kamberk na fotbalovém hřišti koncert
kapely Strahovanka. Součástí akce byly i nafukovací skákací atrakce pro děti, tentokrát zdarma.

SOKOL KAMBEK
Obec Kamberk podpořila Tělocvičnou jednotu Sokol Kamberk - zaplatila opravu šaten (vnitřní vybavení a
linoleum) a instalaci mobilheimu na fotbalovém hřišti, celkem cca za 33 tisíc korun.
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MEZINÁRODNÍ BRIGÁDA A FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
Studenti mezinárodního programu Royal Business Academy, který probíhal na hotelu Štamberk,
uspořádali v Kamberku brigádu a následně v sobotu 30.7. i přátelské fotbalové utkání s týmem Kamberka.

PŘEDNÁŠKA PO STOPÁCH PŘEDKŮ
Předseda Občanského sdružení rodáků a přátel obce Kamberk, pan Jiří Dobeš, uspořádal 27.8. v Kamberku
besedu na téma „Po stopách předků“ aneb jak postupovat při sestavování rodokmenu. Beseda se setkala
s relativně velkým zájmem, pokud jste jí nestihli, máte znovu možnost ve Vilicích v pátek 21.10.

FILMOVÁNÍ NA SMRŠŤOVĚ
V polovině září probíhalo na Smršťově natáčení dalšího dílu seriálu Život a doba soudce A.K. Filmování
se účastnily jednotky SDH Kamberk , SDH Načeradec a SDH Mladá Vožice, které se podílely na zajištění
vody na filmový déšť. Z vodojemu v Kamberku se spotřebovalo 47m3 vody (která byla filmaři zaplacena).
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REKONSTRUKCE POHOSTINSTVÍ
Byl vybrán nový provozovatel pohostinství, paní
Alžběta Kolací z Tábora. Nyní probíhá
rekonstrukce
kuchyně,
elektroinstalace
a
sociálního zařízení. Pokud proběhnou práce podle
plánu, bude pohostinství otevřeno od listopadu.

LETNÍ PROŘEZÁVKY
V červenci byly provedeny prořezávky stromů,
mimo jiné byl ošetřen jírovec v Hrajovicích.

STUDÁNKA V HRAJOVICÍCH
Byla dokončena obnova studánky na návsi
v Hrajovicích, která v tomto místě stávala,
následně byla zasypána a objevovala se jen při
vyšším stavu podzemní vody. Teď už čekáme jen
až se napustí.

NOVÉ VYBAVENÍ SDH
Ve „volebním roce“ byl Středočeský kraj štědrý a
tak se i SDH Kamberk podařilo získat dotaci ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS. Bylo pořízeno 9 ks přileb a 9
ks zásahových rukavic. Celková cena vybavení je
76 851 Kč, z toho dotace činí 73 tisíc.
SDH obdržel z Fondu hejtmana Středočeského
kraje také podporu 5 tisíc korun na pořádání
koncertu kapely Strahovanka.

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Katastrální úřad dokončil „Obnovu katastrálního
operátu“ v intravilánu obce Kamberk, Předbořice
a Hrajovice. Výsledkem je „částečná“ digitalizace
map, odstranění nesrovnalostí, přečíslování
některých pozemků a převedení pozemků
z evidence „PK“ do „KN“. K úplné digitalizaci
dojde po fyzickém znovuzaměření území, které je
v plánu, ale aktuálně na něj ČÚZK nemá dostatek
finančních prostředků.

SETKÁNÍ MIKROREGIONU
Schůze Mikroregionu Blaník proběhla 23.srpna
v Kamberku. Setkání proběhlo v zasedací
místnosti Obecního úřadu.

ÚZEMNÍ PLÁN
Obec začala připravovat územní plán. Týká se
všech, kteří v Kamberku bydlí, podnikají, mají
zde pozemky nebo plány. Pokud máte jakékoliv
připomínky nebo plány k využití území nebo
jednotlivých pozemků, sdělte je prosím na
Obecním úřadu, aby mohly být do územního
plánu zapracovány.
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SLOVO STARO STKY
Vážení a milí spoluobčané,
zdravím vás se začínajícím podzimem, který přichází po příjemně teplém, ale suchém létě. V této souvislosti
je třeba vzpomenout a poděkovat těm bývalým funkcionářům obce, kteří se zasloužili o to, že i v těchto , na
vláhu tak skromných dnech, jsme byli zásobováni dostatkem kvalitní pitné vody. Ne všude tak tomu bylo.
V minulém Zpravodaji jsem se v úvodu zmínila o vyhodnocení letošní soutěže Vesnice roku a slíbila jsem
zprávu o tom, jak vypadá vítězná obec Úholičky u Prahy. Obec s 800 obyvateli a ročním finančním
rozpočtem 60 milionů korun, výstavná obec, kde neuvěřitelně aktivně působí mnoho spolků, a občané se
spontánně radují z úspěchu v soutěži, obec, která se nachází v blízkosti Prahy, se opravdu s námi nedá
srovnávat. Díky za to, jakého umístění se nám dostalo a uvidíme, jak se na další soutěžení budeme cítit.
Za příznivou cenu, která se podařila vysoutěžit, za slušné pracovní nasazení firmy Swietelsky, která práce
prováděla, je výsledné pracovní dílo spojené s opravou místních komunikací v Kamberku, Hrajovicích a
Předbořicích dobrou vizitkou práce obce v letošním roce. Na tomto místě bych chtěla osobně poděkovat
zastupitelům pánům Josefu Procházkovi a Davidu Šedivému za čas věnovaný dohledu nad prováděním
prací v době, kdy jsem byla nemocná a nemohla se plně dohledu nad stavbou věnovat.
Čekáme ještě, jak dopadneme s žádostí o dotaci na opravu propustků za řekou a ve hře je stále ještě naše
žádost o dotaci na opravu cesty v Předbořicích za Hlaváčkovými.
V tomto roce již nestihneme realizovat opravu svodu dešťových vod od budovy obecního úřadu. Současný
stav odvodnění je v havarijním stavu. Pokud se investic týká, čeká nás finanční injekce do opravy interiéru
pohostinství. A pak se jenom můžeme těšit, že otevřeme naši útulnou hospůdku a že jsme měli šťastnou ruku
při výběru nového nájemce. I když počet zájemců, z nichž jsme měli na výběr, byl poněkud skromný.
Také se nám podařily, jen tak namátkou, akce jako produkce dechové kapely Strahovanka, pod organizační
taktovkou našich milých hasičů, pár dnů nato pro mladší generaci uspořádali Sokolové zábavu se skupinou
Rotor. Oboje na hřišti za bytovkami se slušnou účastí za příznivého počasí.
Jen tak náhodou jsme navázali spolupráci s frekventanty Royal Business Academy , kteří se zúčastnili v
červenci stáže na Štamberku. 40 zájemců o spolupráci si zkusilo, jak se pracuje s nářadím při úklidu obce
a v sobotu na to s našimi fotbalisty předvedli přátelské fotbalové utkání s nerozhodným výsledkem. Jsme
domluveni, pro zájem z jejich strany, příští rok akci opakovat.
Blíží se dny, kdy organizujeme odkládání již zbytečných kovových předmětů do železného šrotu, kdy u nás
přistavujeme velkoobjemový kontejner a Technické služby organizují svoz nebezpečného odpadu. Využijte
prosím těchto ze strany obce pro vás výhodných opatření, kdy můžete odložit vše nepotřebné a my se
postaráme o bezpečný odvoz. Také děkujeme za to, že se snažíte třídit odpad do sběrných nádob, dle
názoru TS se třídění lepší. Nelepší se ale dodržování nepsané dohody, že v neděli nebudeme sekat, řezat a
vůbec provádět různé hlučné aktivity. Snad příští rok. Budeme se těšit.
Nebude to dlouho trvat a začneme topit. Občas jsme si zahubovali na úmorná vedra, na to, že nerostou
houby, jak bychom si představovali. Zima bude dlouhá a jarní vlahé počasí v nedohlednu. Přejme si,
abychom se všeho, na co se těšíme, dožili ve zdraví.
Vaše starostka Alena Jenšíková
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SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Navazuji na informace z minulého Zpravodaje. Pátého července se uskutečnila zábava na fotbalovém hřišti a byla
velmi vydařená. Hrála skupina Rotor Jindry Všetečky posílena o několik vynikajících muzikantů z jiných
špičkových kapel. Za kapelou přijelo dost fanoušků a sešla se tím pádem pěkná návštěva a o dobrou zábavu bylo
postaráno.
9.července se na sokolském hřišti uskutečnil XII.ročník nohejbalového turnaje trojic. Účast byla nejnižší v historii,
způsobeno velkým horkem, ale i nízkou propagací. Další ročník bude lépe vypropagován. V turnaji zvítězil Tomáš
Melichar s týmem (Milan Jechoutek a Honza Vosátka)
16.července na stejném hřišti proběhl volejbalový turnaj smíšených družstev, který se tradičně povedl.V turnaji se
představilo osm družstev včetně jednoho našeho družstva.
23.července začala pouť dětským dnem, který jsme uspořádali tradičně, letos se ho zúčastnilo pouze dvacet dětí.
Také se představili naši noví fotbalisté - žáci.V rámci poutě byl sehrán memoriál Jana Wildta ve fotbale. Letos
zvítězil zcela suverénně domácí celek, který ve finále nasázel Velíši osm gólů. Večer byla v sokolovně taneční
zábava, jejíž zajištění bylo velmi hektické, jelikož v týdnu před konáním nám kapela Exploze sdělila, že pro
onemocnění kytaristy nevystoupí. Na poslední chvíli se podařilo zajistit kapalu Trio band Praha a zábava dopadla
dobře i když pro velké horko se sedělo venku na hřišti a ne v sále, což bylo pro kapelu dost deprimující.V neděli
jsme ukončili pouť utkáním kamberských internacionálů.
Po pouti začala příprava na nový ročník soutěže FAČR - okresní přebor Ferdinand - naše družstvo postoupilo do
druhé třídy. Sehráli jsme několik přípravných zápasů mimo jiné v Choceradech, Načeradci. Bohužel se nám zranilo
několik hráčů. Podařilo se přivést pouze jednu posilu - Pavla Klabíka.
Soutěž jsme začali krutou porážkou v Pravoníně 8:0,doma jsme s družstvem Soběhrd také prohráli 5:0, ale tak špatné
to nebylo, jak mnozí z Vás viděli na vlastní oči ,ve třetím zápase v Olbramovicích jsme nastoupili poprvé ve skoro
nejsilnější sestavě.Prohráli jsme tři nula, ale výkon byl na vzestupné úrovni. Bohužel jsme se nevyvarovali chyb v
začátku a neproměnili pět vyložených šancí. Bohužel se zranil Petr Smrčina, takže zase oslabení. Ve čtvrtém zápase
doma proti Přestavlkům jsme se konečně dočkali prvního bodu, branku vstřelil Jakub Míka, druhá byla vlastní po
dlouhém autu Kuby Kosáka si brankář srazil míč do branky. Děkujeme za přízeň divákům, návštěvy se pohybují
okolo 60ti diváků.Výsledky s komentáři můžete sledovat v úterním benešovském deníku a ve vývěsní skříňce
sokola.
Žáci Kamberka trénují každou středu od 17,00hod. a sobotu od 10,00hod. Kluci příp.děvčata kdo ještě nechodíte
přijďte mezi nás !
NAZDAR ! sestavil Jechoutek Milan st.

Žáci Sokola Kamberk.
Zleva: Kryštof Zachař, David Šváb, Sebastián Hřebačka, Jáchym Zachař, Filip Šváb a Patrik Hozman.
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 25. 7. 2016.

v Hrajovicích. Probíhá úprava zeleně okolo
místních komunikací kde proběhne oprava.
7) ZO Kamberk jednohlasně schvaluje přijetí
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a
pověřuje starostku k uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na akci "Obnova
komunikace Hrajovice".
ZO Kamberk jednohlasně schvaluje přijetí
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS a pověřuje starostku
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na
akci "Vybavení SDH Kamberk".
8) - ZO jednohlasně souhlasí s tím, aby si p.
Trešl, Předbořice 11 nechal na své náklady
vyasfaltovat příjezdovou cestu, která se
nachází na obecním pozemku.
- ZO bere na vědomí žádost majitelů chat u
rybníka Kamberk směrem na Šebířov o
odkoupení oplocených pozemků kolem chat.
Další jednání proběhne po předložení
konkrétních návrhů.
- ZO jednohlasně souhlasí s tím, aby ing Milan
Dvořák na své náklady vyčistil prostředníz
rybníčků proti váze.

Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, J. Procházka, D. Šedivý, A.
Zachařová
Omluvena: I. Melicharová
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 16. 6. 2016
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2016 č. 4
3) Výsledky výběrového řízení na dodavatele
zakázky "Oprava MOK Kamberk a Předbořice"
a "Obnova komunikace Hrajovice".
4) Výpověď nájmu z pohostinství Kamberk ze
strany nájemce pana Martina Říhy.
5) Postup prací v obecních lesích
6) Postup prací v obci
7) Schválení žádosti o dotaci "Obnova
komunikace Hrajovice" a "Vybavení SDH
Kamberk".
8) Ostatní obecní záležitosti
1) provedena kontrola usnesení z 16. 6. 2016
2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2016 č. 4 dle předloženého
návrhu.
3) Zo se seznámilo s výsledky výběrových
řízení na dodavatele zakázek "Oprava MOK
Kamberk a Předbořice" a "Obnova
komunikace Hrajovice". Obě zakázky vyhrála
na základě nejnižší nabídnuté ceny firma
SWIETELSKY stavební s.r.o. České
Budějovice. Obě stavby bude dozorovat p.
David Šedivý. Celková cena obou zakázek je
1.793.169,51 Kč. Finanční spoluúčast obce je
896.584,76 Kč. Oproti původnímu rozpočtu
obec ušetřila 734.986,24 Kč. Opravy firma
provede v srpnu, termín dokončení je září
2016.
4) Obec obdržela výpověď z nájmu
Pohostinství Kamberk od p. Martina Říhy,
která uplyne 30. 9. 2016 a proto vypisuje
výběrové řízení na nájem zmíněných prostor
včetně bytu 2 + 1 v objektu. Výběrové řízení
proběhne 15. 8. 2016.
ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
pronájmu budovy pohostinství, Kamberk 114.
5) V obecních lesích je dokončeno vyžínání.
Obec prodala dřevo za 260.548,70 bez DPH.
6) Obec byla uklizena před poutí, bylo
zbudováno nové stanoviště na kontejnery na
tříděný odpad, ořezány suché větve na lípách
v Kamberku a Předbořicích a ošetřen památný
strom

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: František Kříženecký,
David Šedivý
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 25. 7. 2016.
- ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2016 č. 4 dle předloženého
návrhu.
- ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
pronájmu budovy Pohostinství, Kamberk 114.
- ZO Kamberk jednohlasně schvaluje přijetí
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a
pověřuje starostku k uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na akci "Obnova
komunikace Hrajovice".
- ZO Kamberk jednohlasně schvaluje přijetí
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS a pověřuje starostku
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na
akci "Vybavení SDH Kamberk".
- ZO jednohlasně souhlasí s tím, aby si p.
Trešl, Předbořice 11 nechal na své náklady
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vyasfaltovat příjezdovou cestu, která se
nachází na obecním pozemku.
- ZO jednohlasně souhlasí s tím, aby ing Milan
Dvořák na své náklady vyčistil prostřední z
rybníčků proti váze.

územního plánu jmenuje ing Alenu
Jenšíkovou.
6) Provádí se likvidace stromů napadených
kůrovcem v lese "za Vaňkovým včelínem" a
"nad silnicí". Vytěženo je 30 m3 kulatiny a 30
m3 surový kmen. Vše poputuje do Lukav
ce. Vyhlašujeme samovýrobu v Horách a v
Předbořském dolci. Zájemci se mohou přihlásit
u lesního hospodáře p. Šmída. V lese "za
Vaňkovou chatou" p. Forejt opraví cestu a
učiní jí sjízdnou.
7) - 6. 10 2016 bude přistaven velkoobjemový
kontejner v Předbořicích a 7. 10. 2016 bude
přistaven velkoobjemový kontejner v
Kamberku
Zároveň proběhne od 7. 10 do 16. 10. 2016
sběr železného šrotu na obvyklém místě
- ZO poměrem hlasů 5 pro, 1 proti (P. Drahoš),
1 se zdržel hlasování (F. Kříženecký) rozhodlo
vyměnit vchodové dveře do bytu č. 4 v budově
č.p. 2 za nové dřevěné.
- ZO rozhodlo poměrem hlasů 5 pro
poskytnout finanční příspěvek ve výši 500,- Kč
Českému svazu chovatelů, z.s. Základní
organizace Načeradec na zajištění
"Podblanické výstavy drobného zvířectva"
konané ve dnech 17. a 18. září 2016. 2
zastupitelé (A. Jenšíková, J. Procházka)
navrhovali částku vyšší.
- ZO jednohlasně rozhodlo opravit svod
dešťových vod od budovy OÚ. Současné
zatrubnění je v havarijním stavu.
- Ve dnech 3. 10. - 14. 10. 2016 bude na OÚ
vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální
operát obnovený přepracováním na katastrální
mapu digitalizovanou (KMD) a nový soubor
popisných informací (obnovený katastrální
operát) v katastrálním území Kamberk pouze v
zastavěné části obce. Ve dnech 3. 10 a 14.
10. 2016 bude veřejnému nahlédnutí přítomen
zaměstnanec katastrálního úřadu od 9:oo do
11:oo hodin.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 12. 9. 2016.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka, D.
Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: J. Procházka, A.
Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 25. 7. a 22. 8. 2016
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2016 č. 5
3) Výběrové řízení na nového nájemce
pohostinství Kamberk
4) Oprava, případně rekonstrukce vnitřního
zařízení pohostinství
5) Územní plán obce Kamberk
6) Postup prací v obci a v obecních lesích
7) Ostatní obecní záležitosti
1) byla provedena Kontrola usnesení z 25. 7. a
22. 8. 2016
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2016 č. 5 dle
předloženého návrhu.
3) Výběrového řízení na pronájem pohostinství
Kamberk se zúčastnili 3 zájemci. Na osobní
jednání byli vybráni A. Kolací a M. Bena, byli
vyzváni, aby ZO předložili svou představu
provozování pohostinství, otvírací dobu a
rozsah služeb. ZO jednohlasně rozhodlo
pronajmout pohostinství Kamberk a byt za
dosavadních nájemních podmínek paní A.
Kolací z Tábora.
4) ZO jednohlasně rozhodlo po vyklizení a
předání pohostinství dosavadním nájemcem
provést nutné opravy případně rekonstrukci
vnitřního zařízení po dohodě s novým
nájemcem.
5) Zastupitelstvo obce Kamberk rozhodlo dle §
6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,o
územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění a v souladu s § 44 písm. a)
stavebního zákona o pořízení nového
územního plánu obce Kamberk. Určeným
členem zastupitelstva pro pořízení nového

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Josef Procházka, Anežka
Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 12. 9. 2016.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2016 č. 5 dle
předloženého návrhu.
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- Výběrového řízení na pronájem pohostinství
Kamberk se zúčastnili 3 zájemci. Na ústní
jednání byli vybráni A. Kolací a M. Bena, byli
vyzváni, aby ZO předložili svou představu
provozování pohostinství, otvírací dobu a
rozsah služeb. ZO jednohlasně rozhodlo
pronajmout pohostinství Kamberk a byt za
dosavadních nájemních podmínek paníA.
Kolací z Tábora.
- ZO jednohlasně rozhodlo po vyklizení a
předání pohostinství dosavadním nájemcem
provést nutné opravy případně rekonstrukci
vnitřního zařízení po dohodě s novým
nájemcem.
- Zastupitelstvo obce Kamberk rozhodlo dle §
6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,o
územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění a v souladu s § 44 písm.
a)stavebního zákona o pořízení nového
územního plánu obce Kamberk. Určeným
členem zastupitelstva pro pořízení nového

územního plánu jmenuje ing Alenu
Jenšíkovou.
- ZO poměrem hlasů 5 pro, 1 proti (P. Drahoš),
1 se zdržel hlasování (F. Kříženecký) rozhodlo
vyměnit vchodové dveře do bytu č. 4 v budově
č.p. 2 za nové dřevěné.
- ZO rozhodlo poměrem hlasů 5 pro
poskytnout finanční příspěvek ve výši 500,- Kč
Českému svazu chovatelů, z.s. Základní
organizace Načeradec na zajištění
"Podblanické výstavy drobného zvířectva"
konané ve dnech 17. a 18. září 2016. 2
zastupitelé (A. Jenšíková, J. Procházka)
navrhovali částku vyšší.
- ZO jednohlasně rozhodlo opravit svod
dešťových vod od budovy OÚ. Současné
zatrubnění je v havarijním stavu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

PLÁNOVANÉ AKCE
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
29.října, auto bude přistaveno v Předbořicích 9:40
- 9:55 hod., v Kamberku 10:00-10:30 hod. a
v Hrajovicích 10:35-10:50 hod.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Pro klienty ústavů a místní děti pořádáme tradičně
mikulášskou besídku, letos ve čtvrtek 1.prosince
od 14 do 18 hodin. V plánu je občerstvení,
diskotéka a samozřejmě Mikuláš, čert a anděl.

ZNOVUOTEVŘENÍ RESTAURACE
Pokud se podaří včas dokončit rekonstrukci
vnitřních prostor pohostinství, bude restaurace
otevřena od listopadu. Na pátek 4.listopadu si paní
Kolací naplánovala posezení s harmonikami.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Na začátek Adventu budeme rozsvěcet stromečky.
27.listopadu,
V Hrajovicích
už
v neděli
v Kamberku pak v sobotu 3. prosince, v 17 hodin.
Připraveno je malé občerstvení.

VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
Tradiční výlov rybníka Podhorník, spojený
s občerstvením a prodejem ryb, organizuje Sbor
dobrovolných
hasičů
Kamberk
v sobotu
5.listopadu od 8 hodin.

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
V neděli 4.prosince od 16 hodin se v kostele
v Kamberku uskuteční vánoční koncert kapely
Čejka Band a pěveckého sboru dětí Základní
školy z Mladé Vožice pod vedením Mirky
Kuklové.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Pro děti a jejich rodiče je na sobotu 5.listopadu od
16 hodin připraven lampiónový průvod. Sraz je
v 16:30 na hřišti u kostela, v plánu je i oheň a
opékání buřtů (buřty s sebou ☺).

POSLEDNÍ LEČ
Myslivecké sdružení pořádá svojí tradiční zábavu,
Poslední leč, v sobotu 10.prosince.
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Na Štědrý den, 24.prosince, se už tradičně
scházíme ve 14 hodin u kostela v Kamberku a
společně si zazpíváme koledy a zahřejeme se
připraveným občerstvením. Budou letos bílé
vánoce?

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Na sobotu 12.listopadu naplánoval SDH Kamberk
posvícenskou zábavu s tradiční bohatou, nejen
rybí, tombolou. Zábava se koná v sále Sokola
Kamberk a k tanci a poslechu bude hrát kapela
Minor.
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BRIGÁDA NA BOURÁNÍ „VAGÓNU“ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Společenská rubrika

26.11. oslaví 86 let pan Stanislav Hajný z Hrajovic
12.12. oslaví 83 let paní Marta Forejtová z Předbořic
15.12. oslaví 86 let paní Marie Šafratová z Kamberka
30.12. oslaví 70 let pan Josef Forejt z Kamberka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 21.7. zemřela paní Miloslava Pekárková z Kamberka ve věku 66 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 28, vydáno 15.října 2016
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 2209
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