ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 33
únor 2018

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se v Kamberku uskutečnila již tradiční Mikulášská besídka pro klienty ústavů
a místní děti. Na akci se sešla téměř stovka klientů. Zatančili si na diskotéce, povečeřeli a dostali od čerta a
Mikuláše malou nadílku. Akci organizovala Linda Nárovcová a finančně i vlastní pomocí jí zabezpečují
místní občané ve spolupráci s Obcí Kamberk.
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VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
Podzimní výlov rybníka Podhorník pořádal SDH Kamberk v sobotu 4.11.2017

DOKONČENÍ OPRAVY PROPUSTKU
V listopadu byly dokončeny práce na opravě propustku v Kamberku za řekou, následovalo také vyčištění
koryta potoka od propustku až do řeky Blanice.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Z Kamberka na Dolejší mlýn prošel lampiónový
průvod v soboru 18.11.2017. Ve mlýně bylo
připraveno občerstvení a tvořivé dílny pro děti.

OPRAVA ODVODNĚNÍ
Oprava havárie dešťové kanalizace vedoucí
uličkou byla realizována na konci října.
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ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
V sobotu 7.12.2017 byl slavnostně rozsvícen
vánoční stromek na Městečku v Kamberku.

HASIČSKÝ PLES
Hasičský ples se konal v sobotu 27.1.2018.
Foto Lucie Sedláková, Benešovský deník.

KAMBERK V TELEVIZI
V sobotu 20.1.2018 odvysílala ČT v Událostech
reportáž o občanské vybavenosti na venkově,
která se natáčela i v Kamberku.

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Na Štědrý den se uskutečnilo zpívání u stromečku,
resp.v kostele.

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
scházíme se u Zpravodaje s hezkým číslem 33. Máme za sebou vánoční svátky, mnozí je třeba prožili jinak,
než si představovali a jak byli zvyklí z let svého dětství a mládí. A zase je nám o rok víc. Můžeme
bilancovat minulý rok a přitom občas, jak už jsme zvyklí, hubovat na drahotu některých potravin, ne
každému vyšel minulý rok po zdravotní stránce tak, jak by si přál. O Silvestra si přejeme do nového roku
hlavně hodně zdraví a přitom nevíme, co nás čeká druhý den. Buďme tedy vděční osudu my, kteří jsme se
při novoročním přípitku sešli všichni tak, jako vloni. V roce 2017 opustilo navěky naše řady rekordně málo
kamberských občanů.
3

To jen pár vět na úvod mého příspěvku, ve kterém v krátkosti zhodnotím život v obci za poslední tři měsíce.
Výlov rybníka Podhorník se jako vždy povedl. Sešlo se nás hodně, počasí přálo, hudební doprovod byl
milý, jídlo jako vždy výborné. Společenský život byl ve znamení blížících se Vánoc. Počátkem prosince
organizujeme již tradičně Mikulášskou zábavu pro naše děti, spojenou s diskotékou pro klienty ústavů
sociální péče. Je mojí povinností vyslovit poděkování paní Lindě Nárovcové, jako již tradičně hlavní
organizátorce a všem ženám, které nám pomáhaly v průběhu zábavy. Jedná se o akci, která nemá v okolí
obdoby a u nás se stala již tradicí. Další již tradiční akcí je rozsvícení vánočního stromku na náměstí a
zpívání koled 24. prosince v kostele. V oba dny se nás sešlo okolo 70 malých i dospělých. Jsou to jedinečné
příležitosti sejít se a popovídat, navodit a vychutnat si vánoční atmosféru. Náš vánoční stromek je již
tradičně velmi hezky vyzdobený. Pepa Procházka a Anička Zachařová se snad nebudou zlobit, když se
zmíním o jejich významném příspěvku ke zdárnému průběhu obou akcí. Hudební doprovod v kostele je také
hezkým příspěvkem rodiny Mirka Zachaře k milému zážitku počátku vánoc.
V listopadu se nám konečně podařilo převzít od firmy BES s.r.o. Benešov opravený propustek "za řekou".
Celý průběh prací byl provázen nervozitou a stálým naléháním na firmu, aby práce byly v souladu s
projektem a naší představou, jak má dílo v konečné fázi vypadat. Za obec měl stavební dohled David
Šedivý a jemu můžeme poděkovat, že se dílo nakonec povedlo a doufám, že bude dlouho a dobře sloužit.
V návaznosti na to je třeba opravit i druhý propustek spolu s přiléhající místní komunikací. Podařilo se
nám doložit potřebné dokumenty a podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Držme si palce,
ať nám záměr vyjde a budeme moci za řekou dílo dokončit a tak snad omezit dopady případných
přílivových dešťů spojených s povodněmi, které nás tak trápí. Zároveň počítáme v těchto místech s
rekonstrukcí vodovodních uzávěrů a opravou vodovodních přípojek. Současně s tím jsme prováděli zemní a
instalatérské práce spojené s odvodněním budovy bývalé školy. Je to dílo, jehož realizaci jsme dlouho
plánovali.
Díky pochopení majitelů přilehlých pozemků, kteří nám potřenou plochu odprodali, žádá Pozemkový úřad
na Ministerstvo zemědělství o dotaci na vybudování komunikace od hřbitova směrem k Březinám. Tato
cesta je plánovaná v rámci pozemkových úprav jako přístupová komunikace k polím. Kdyby se akce
zdařila, bylo by to příjemné zakončení tohoto volebního období neboť do přípravy tohoto projektu jsme již
investovali hodně energie.
Bohužel ne vždy se setkáme s pochopením ohledně naší snahy o obec krásnou a příjemnou k žití. Chování a
jednání některých lidí je nad možnosti našeho chápání. V posledním Zpravodaji jsem se zmínila o tom, že
upravujeme přejezdy přes propustky směrem k vodárně. Toto místo některého člověka tak zaujalo, že si z
něho udělal smetiště. Místo za nádobou na směsný odpad je každou chvíli plné tašek s odpadem, který patří
do popelnic. Na místě určeném k dočasnému odkládání materiálu po stavebních pracích je neustále
nepořádek. Odpadkové koše umístěné u čekárny jsou každou chvíli, nejčastěji v neděli večer, plné
domovních odpadků. Sklo u čekárny u Smršťova je opět záměrně rozbité.
Vážení občané, já vím, že i vás samotné jednání neukázněných lidí mrzí. Snad tato připomínka na tomto
místě je odradí od podobného jednání.
Milí občané, před námi je ještě několik týdnů zimy. Já sama mráz a sníh nemusím, ale dětem bych zimní
radovánky spojené s bruslením a lyžováním ze srdce přála. Sama na to ráda vzpomínám, zimu bez sněhu si
snad z dětství ani nepamatuji. Nám dospělým přeji, abychom zbytek této zimy ve zdraví přežili a s plným
elánem nastoupili do plnění plánů, které pro letošek máme.

Vaše starostka Alena Jenšíková
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VYÚČTOVÁNÍ ULOŽENÍ TKO / 2017

TERMÍNY SVOZU TKO V ROCE 2018

měsíc / popelnic / skládkovné / 1 popelnice
1
86
4.183,49,2
86
4.136,48,3
85
4.184,49,4
89
4.184,47,5
92
6.094,66,6
99
4.764,48,7
107 3.634,34,8
107 3.753,35,9
103 3.587,35,10
92
5.026,55,11
85
4.350,51,12
85
5.887,69,Celkem za rok

12. 1.
9. 2.
9. 3.
6. 4.
4. 5.
14. 6.
12. 7.
9. 8.
6. 9.
5. 10.
2. 11 .
14. 12.

26. 1.
23. 2.
23. 3.
20. 4.
17. 5
28. 6.
26. 7.
23. 8.
21. 9.
19. 10.
16. 11.
28. 12.

31. 5.

30. 11.

Svozy probíhají vždy v sudý kalendářní týden (1 x
za 14 dní), v období od 1.1. do 6. 5. a od 10. 9. do
31. 12. v pátek, od 7. 5. do 9. 9. ve čtvrtek.

586,-

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB V LEDNU 2018 V KAMBERKU
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Malování obecních budov ( kaplička,
kampelička, vodárna) 33.166,- Kč
Výměna vchodových dveří u č.p. 2 21.600,- Kč
Vyvrtání a vyvložkování komína v pohostinství
33.900,- Kč
Instalace radiátorů v bytě v pohostinství 34.000,Kč
Oprava odvádění dešťových vod od OÚ 70.000,Kč
8) V současné době se v obecních lesích
dokončuje ožin a bude následovat mazání
stromků.
Dřevo vytěžené po napadení kůrovcem bylo
prodáno na pily za 393.519,83 Kč s DPH.
9) Obec opět oslovila Povodí Vltavy se žádostí o
vyčištění toku řeky Blanice od jezu k mostu v
celkové délce cca 400 m.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 23. 10. 2017.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka, D.
Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, F. Kříženecký
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1)Kontrola usnesení z 21. 8. 2017
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 6
3) Záměr odkupu pozemku parc. č. 2748/24 s
výměrou 671 m2 a pozemku parc. č. 1473/2 s
výměrou 306 m2 od soukromého majitele
4) Řešení situace kolem spodního jezu v
Kamberku
5) Použití finančních prostředků získaných v
soutěži Vesnice roku 2017
6) Postup prací na opravě propustku č. 1
7) Postup prací směřujících ke zvelebení obce
8) Hospodaření v obecních lesích
9) Ostatní obecní záležitosti

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš
František Kříženecký
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

1) Byla provedena kontrola usnesení z 21.8.2017.
Odvodnění od pohostinství je stále předmětem
místního šetření a hledá se vhodné řešení.
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2017 č. 6 dle předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo odkoupit od
soukromého majitele pozemky v kat. území
Kamberk parc.č. 2748/24 o výměře 671 m2 a
parc.č. 1473/2 o výměře 306 m2 za cenu v místě
obvyklou tj. 40,- Kč/m2.
4) ZO projednalo návrh p. Kubálka na výměnu
pozemků a nadále trvá na odstranění plotu z
neoprávněně zabraného obecního pozemku tak,
aby byl zajištěn přístup k řece pro správce
povodí, hasiče, rybáře i občany.
5) ZO jednohlasně rozhodlo použít finanční
prostředky získané v soutěži Vesnice roku 2017
na rekonstrukci přístřešku za kostelem a zadat
tuto rekonstrukci firmě Procházka, Kamberk.
Tato akce bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok
2018.
6) Přes pozdní zahájení opravy propustku (a tedy
nedodržení termínu ukončení akce do konce září)
se zdá, že práce budou dokončeny do konce října.
7) Do dnešního dne byly dokončeny a nebo jsou
těsně před dokončením tyto akce:
Oprava veřejných budov (kaplička, kampelička,
vodárna) 24.335,- Kč

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 7. 12. 2017.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, I.
Melicharová, J. Procházka, D. Šedivý, A.
Zachařová
Omluven: F. Kříženecký
Ověřovatelé zápisu: J. Procházka, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení ze dne 23. 10. 2017
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 7
3) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2018
4) Odměny funkcionářům obce v roce 2018
5) Projednání dopravní situace v obci
6) Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č.
2 v budově č.p. 2 panu Josefu Zachařovi
7) Zhodnocení činnosti směřující ke zvelebení
obce v roce 2017
8) Plán rozvoje obce v roce 2018
9) Hospodaření v obecních lesích
10) Inventura obecního majetku
11) Ostatní obecní záležitosti
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Vyměnit střešní krytinu na stodole (pouze s
dotací)
Oprava cesty od hřbitova do Březin - financuje
MZ v rámci pozemkové úpravy
Zároveň ZO oslovuje občany s žádostí o návrhy co s prázdnou budovou naší prodejny.
9) V obecních lesích probíhá vyžínání, mazání a
likvidace kůrovcem napadených stromů.
10) Starostka obce jmenovala inventurní komisi
ve složení předseda D. Šedivý, členové Ing A.
Jenšíková, F. Kříženecký, J. Procházka, A.
Zachařová.
11) ZO projednalo a jednohlasně schválilo žádost
Tělocvičné jednoty Sokol Kamberk o finanční
příspěvek na výměnu topení v sokolovně a
zároveň pověřilo starostku k vypracování
veřejnoprávní smlouvy. Obec přispěje
požadovanou částkou 30.000,- Kč.

1) Byla provedena kontrola usnesení
z 23.10.2017
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2017 č. 7 dle předloženého návrhu.
3) ZO projednalo a připravilo schodkový
položkový rozpočet obce na rok 2018. Návrh
bude zveřejněn na úřední i elektronické desce
úřadu a schválen na zasedání ZO dne 27. 12.
2017.
4) Na základě novely nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev, s platností
od 1. ledna 2018 rozhodlo ZO takto: starosta
obce 18.000,- Kč poměrem hlasů 5 pro 1 se
zdržel hlasování (Jenšíková), místostarosta
10.000,- Kč poměrem hlasů 5 pro 1 se zdržel
hlasování (Procházka), předseda výboru 1.000,Kč schváleno jednohlasně. Poměrem hlasů 5 pro
1 se zdržel hlasování (Zachařová) rozhodlo ZO
poskytnout členu ZO, který řídí 2 výbory
dvojnásobný plat. ZO jednohlasně rozhodlo
poskytnout při odchodu z funkce odstupné ve
výši 1 + 3 platy.
5) Při jednání s odborem dopravy KSÚS se
začalo opět mluvit o obchvatu obce, vedeném po
pozemcích nad hřbitovem. Pozemky jsou v
soukromém vlastnictví. ZO by tuto změnu v
dopravním zatížení obce přivítalo.
6) ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájemní
smlouvu na byt č. 2 v budově č.p. 2 dosavadnímu
nájemci p. Josefu Zachařovi o rok, tedy do 28. 2.
2019.
7) Obec dokončila opravu propustku č. 1 s dotací
od Středočeského kraje a poslední letošní větší
akcí byla oprava odvádění dešťových vod od
budovy OÚ.
8) V příštím roce obec plánuje následující akce:
Rozvod pitné vody k chatám směrem na
Hrajovice
Výměna vodovodních uzávěrů za řekou
Zatrubnění stoky v Hrajovicích
Zpevnění cesty od domku p. M. Zachaře k
novostavbě p. J. Kosáka
Opravu místní komunikace za řekou včetně
propustku č. 2
Oprava fasády a dveří kapličky v Předbořicích
Oprava přístřešku za kostelem - s dotací získanou
v soutěži Vesnice roku 2017
Oprava části komunikace Rejkovice - Hrajovice
v majetku obce
Zvednutí lávky přes Blanici
Vyčistit koryto Blanice

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
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 27. 12. 2017.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, J. Procházka, D. Šedivý, A.
Zachařová
Omluvena: I. Melicharová
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení ze dne 7. 12. 2017
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2018
3) Úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 8
4) Převedení nákladů na mzdy za prosinec 2017
do nákladů rozpočtu obce na rok 2018
5) Inventura obecního majetku
6) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 7.12.2017
2) ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh položkového schodkového rozpočtu obce
na rok 2018. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky.
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Rozpočet je schodkový a schodek ve výši
848.420,- Kč bude financován z přebytku
minulých let. ZO předložený návrh jednohlasně
schválilo.
3) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2017 č. 8 dle předloženého návrhu.
4) ZO jednohlasně schválilo převést náklady na
mzdy za prosinec 2017 do nákladů rozpočtu
obce v roce 2018.
5) Inventurní komise po proškolení provedla
fyzickou inventuru obecního majetku, nezjistila
inventurní rozdíly a ZO její závěry jednohlasně
schválilo. Dokladová inventura proběhne po
účetním ukončení roku 2017.
6) - ZO jednohlasně schvaluje podání žádosti o
dotaci z MMR na opravu místní komunikace a
propustku č. 2.

- ZO doplňuje výčet plánovaných akcí na příští
rok o zbudování autobusové zastávky na
znamení u dolejšího mlýna.
Na závěr starostka obce poděkovala všem
členům zastupitelstva i občanům, kteří se podílejí
na bezchybném chodu obce, za spolupráci a
vstřícnost při řešení problémů. V letošním roce
se podařilo udělat spoustu práce na zvelebení
obce i společenských akcí.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: David Šedivý, Anežka
Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

ZKONTROLUJTE SI PLATNOST SVÝCH DOKLADŮ – OBČANSKÉHO PRŮKAZU A
CESTOVNÍHO PASU
Pokud se nechcete dostat do svízelné situace, která by mohla nastat v důsledku neplatnosti
občanského průkazu (OP) nebo cestovního pasu (CP), raději si je včas zkontrolujte. V případě,
že zjistíte neplatnost, či poškození, případně jiné nesrovnalosti, můžete si ve Vlašimi o OP nebo
CP požádat.
K podání žádosti o OP nebo CP i vyzvednutí OP nebo CP se musí každý občan dostavit osobně
z důvodu pořízení fotografie a podepsání žádosti o OP nebo CP.
Jako pomůcka odbavení klientů je ve vestibulu Městského úřadu Vlašim umístěn automat, ze
kterého si klient vygeneruje při příchodu pořadové číslo. Nad kancelářemi jsou umístěny
informační obrazovky zobrazující vyzvaná čísla ke vstupu do kanceláře. Každá osoba požadující
doklad musí mít vlastní pořadové číslo, stejně tak i při platbě poplatku na pokladně. Celý systém
slouží k plynulému odbavení klientů.
Požádat o vydání OP nebo CP a zjistit potřebné informace k uvedeným dokladům můžete v
budově v ulici Jana Masaryka 302 (u kruhového objezdu u Alberta) v tyto úřední hodiny:
- pondělí od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin
- úterý od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hodin
- středa od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin
Odbor vnitřních věcí MěÚ Vlašim
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SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Navážu na podzimní zpravodaj. Soutěž třetí třídy jsme dohráli již o dost lépe než jak jsme ji začali,
vyšlo z toho osmé místo po podzimní části a semifinále okresního poháru. To je velmi dobrý
výsledek, mužstva která hrají pohár i na jaře se už hodnotí velmi dobře. Semifinále na jaře
sehrajeme s týmem Lešan a i to by mělo být hratelné s výhledem na finále. I žáci svou soutěž
dohráli a stále pokračují v trénincích dvakrát týdně v tělocvičně v Louňovicích. Přestávku měli
pouze čtrnáct dní o vánocích.
Podařilo se nám získat dotaci . Z této dotace jsme opravili parkety v sokolovně a opravili topení v
sokolovně. Vzhledem k tomu, že dotace je se spoluúčastí 30% z vlastních prostředků požádali
jsme o pomoc obec, která nám vyšla vstříc a darovala nám 30 000 Kč.Za to velmi děkujeme
zastupitelům. Dalších 40 000Kč jsme uhradili z vlastních prostředků.
V současné době připravuje bratr Kubů se svým týmem další ročník Rallye Kamberk. Již nyní
začali projíždět a připravovat jednotlivé etapy. Zmiňuji se o tom hlavně proto abych ukázal
náročnost přípravy takové akce. Půl roku práce celého týmu. Závěrem přejeme všem občanům vše
nejlepší v novém roce , hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Na přiložené fotografii je celé družstvo žáků Kamberk-Louňovice v jejich první sezoně v životě
horní řada zleva : Jakub Říha, Matyáš Hruška, Patrik Hozman, Adam Doubek, Filip Plachý, Bára
Říhová, Fanda Plachý, Filip Procházka, Sebastián Hřebačka, Filip Šváb, Jáchym Zachař, David
Šváb.
dolní řada zleva: Filip Doubek, Honza Mikšovský, Dan Pádivý, Vosátka Tadeáš, Vosátka Mikuláš.
Za Sokol Kamberk Milan Jechoutek st..
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PRONÁJEM BYTU A PROVOZOVNY
Obec Kamberk nabízí k pronájmu :
1) provozovnu bývalé prodejny „ Koloniálu „ v Kamberku
2) byt o výměře cca 50 m2 v 1. patře „Kampeličky“, byt je určen pro sociální bydlení.
Zájemci o pronájem se mohou obracet na starostku nebo na Obecní úřad.

PLÁNOVANÉ AKCE
BESEDA SE ZUZANOU KOUBKOVOU
Na duben připravujeme besedu s autorkou osmi
historických románů. Jedna z jejích knih, Záhada
zlatodolu, se odehrává na Podblanicku v okolí
Roudného a Louňovic pod Blaníkem na počátku
14. století.

CESTA ZA ZLATEM
Již 5. ročník pochodu spojeného s rýžováním zlata
proběhne v sobotu 26. května 2018.

RALLYE KAMBERK
Další ročník Rallye Kamberk proběhne v sobotu
23. června 2018.

VÝLET LEDNICE - VALTICE
Na červen je naplánován další autobusový zájezd,
tentokrát do Lednice a Valtic. Zájemci se již nyní
mohou hlásit u paní starostky.

OSLAVA 140 LET SDH
Na sobotu 7. července je naplánována oslava 140.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Kamberku.

DEN MATEK
Posezení u příležitosti Dne matek je naplánováno
na sobotu 5. května 2018.

Společenská rubrika
21.1. oslavil 85 let pan Josef Hajný z Hrajovic
9.3. oslaví 82 let pan Josef Franěk z Kamberka
31.3. oslaví 91 let pan Lubomír Kostelka z Kamberka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 21.10.2017 zemřel ve věku 71 let pan Pavel Goll z Hrajovic
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 33, vydáno 20. února 2018
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 220
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