ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 50
Prosinec 2021
DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ
Na hotelu Štamberk probíhá studijní program Cumorah Academy. Studenti z mnoha zemí v rámci
„pomoci místní komunitě“ nám v sobotu 30.10.2021 pomohli uklidit les v Předbořské stráni a obecní
budovy, především Muzeum. Děkujeme jim za pomoc

VÝLOVY
V sobotu 13.11. uspořádalo SDH Kamberk výlov rybníku Podhorník. Na hrázi se podávali pečené ryby,
občerstvení a k poslechu hrála živá hudba. Fotografie pořídil Radek Dome. 20.11. se lovilo i v Hrajovicích.

DIVADLO V KAMBERKU

Vohnouti byli fakt vtipný a paní starostce děkujeme,
je výborná. Její hlášení v obci jsou doslova
vyhlášený. Ten den mělo proběhnout několik akcí.
Rybáři lovili rybník Podhorník, myslivci měli hon a
my, Vohnouti, večerní divadlo v místní hospodě. Už
samo o sobě pár těchto informací stačí, abychom si
řekli, že představení přesuneme na vhodnější termín.
Ale to ne. Mírné varování, v podobě vztyčeného
ukazováku, nestačilo. A pokračuji.. K výlovu, jak
jistě víte, patří svařáček, grog, tu nějaké štamprle,
pivo a muzika - nejlépe lidovky. Po honu pak teplé
jídlo, pivo a …. zelená. Všichni, kteří měli s těmito
akcemi co do činění, se sešli v podvečer v hospodě.
Na některých už bylo vidět, že jsou po celodenním
výlovu i lovu unavení a uondaní a nehodlají se vzdát.
My jsme zatím za lokálem na sálu měli připravenou

Milí příznivci divadla a Voživotu!
Uf. Musím napsat, že hraní divadla je občas pořádná
fuška. Obzvlášť, když se sejde více vjemů,
„narušitelů“ z vnějška a máte prostě pocit, že se proti
vám spiknul celý svět a vesmír a nahustil to všechno
do jednoho dne. A to jsme se na hraní opravdu
všichni těšili. Spousta známých mělo přijít, namířeno
tam měli kamarádi, rodina, kámoši z mládí…. No,
začalo to nevině a vlastně už před víkendem, když za
námi přišla paní starostka, že nás vyhlásí obecním
rozhlasem. V ruce držela papír a tužku, aby prý
nezapomněla naše jméno… A povídá: „Takže
divadlo Vohnout s Hračkou. Teda, uznávám,
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scénu, rekvizity byly na svém místě, technika
připravena, židle s rozestupy též. V devatenáct hodin
začínáme. Ve třičtvrtě na sedm vytáhli muzikanti své
instrumenty a začali hrát milému osazenstvu
hospody. Takže i ti, kteří mířili na divadlo, se usadili
ke stolům nad pivo, notovali si a kývali do rytmu.
Dobrá. Úkol číslo jedna je - utišit hudbu, druhý pak dostat obecenstvo na sál a třetí - začít včas. Uznávám,
byla jsem lehce nervózní a bylo mi i jasné, že toto
představení bude tak trošku adrenalin. Optimismus
mě neopouští. Ve čtvrt na osm jakž takž seděli
všichni v hledišti. Ti, kteří za kulturou přišli cíleně, ti,
kteří se přidali „když už jsme tady“ a nesmím
zapomenout ani na muzikanty, kteří se rozhodli, že tu
naši kultůru podpoří. Fajn. Úvodní skladba a jdeme
na to. Za kulisami přichází na řadu poslední
rozmluvení se, poplácání svých hereckých kolegů a
vycházíme na scénu s naučeným textem a rozjíždíme
hru, jak vo život. Jsme v roli, diváci reagují a po pár
větách vypadly pojistky. A teď co?! Zastavit hru a
čekat nebo mluvit dál…. Rozhodla jsem se pomalu
pokračovat dál. Radek to nahodí a bude to v pohodě.
Myšlenky nám začaly lítat všude kolem, ale
s nahozením světel, jakoby se vše urovnalo a jedeme
dál. Naskočili jsme do rozjetého vlaku, kde sedí
v první lajně chlapec a jí brambůrky. A loví je v tom
pytlíku hodně hladově. A hlasitě. A hlasitě i chroupe.
Dobrý. Myšlenky jsou v čudu a nově se zaobírají
myšlenkou, jak chytáme pytlík chipsů a hážeme
z okna. Vlastně i s majitelem. Hlavně klid. Vraťte se
do role, pokračujem. Nejsme žádná béčka. A hele, co
se nestalo!?, opět vypadly pojistky!! Jarda sedí, coby
režisér, ve svém supr zlatém křesle, tluče dlaní do
opěrky a povídá: „No, tak si počkáme“. Radek běží
k rozvaděči a dělá světlo. Povedlo se. Hrajeme dál.
Tentokrát si říkám, jaký je to pech, tohle se musí stát
právě tady a doufáme, že se nic horšího už snad ani
stát nemůže. Jak zmobilizovat sílu dohrát, dostat se
do role a vrátit se k naučenému textu, který přestal
naskakovat? V tom vyběhl jeden z muzikantů ze sálu,
protože mu došlo pivo. Takže ještě půjde zpátky
s plným půllitrem. Proč ne. Hlavně klid! A opravdu,
za chvíli je ve dveřích a vážně si ho nese a pokládá
vedle své židličky. Jedeme dál. Jak dlouho? Můj
odhad je tak deset minut, kdy hru narušil chipsový
chlapec, dolovil poslední velké kousky a rozhodl se
zbylý obsah do té pusy nasypat a rozdrcené zbytky ze
dna popoháněl klepáním pytlíku nad zakloněnou
hlavou. A korunu tomu nasadil, když prázdný pytlík
prostě zmačkal a hodil pod židli. A ten nedržel
zmuchlaný. Začal se zase narovnávat. A chvilku
trvalo, než utichl. Ale no tak, to dáme! Jeden
nevychovaný kluk nás nerozhodí. O pár chvilek poté
si muzikant kopnul do piva vedle židličky a rozlil ho.
A co uděláme, když něco vylijeme? No, vytřeme to.
A pokud možno hned. Muzikantova cesta pro hadr
znamená otevřít znovu dveře od hospody, kde to žije
a hlaholí, aby se po chvilce, při návratu, situace

opakovala. Tentokrát ve společnosti servírky
s hadrem a kýblem. O pár chvil později někomu
v dáli ve tmě padá půllitr na zem a rozbíjí se. Totéž
platí i pro představení. Je roztříštěné na střepy jak ta
sklenice, my rozhození. Co si myslí diváci mohu jen
tušit. Ale pořád pokračujeme dál jako starej dobrej
kombajn. Tlačíme to ze sebe, snažíme se dělat, že je
vlastně vše ok, když tu…. vypadly pojistky!! Do
třetice všeho dobrého nebo zlého… Ráďa opět
vybíhá své kolečko k rozvaděči a zpět. Rozsvítí a
stahuje světa o dalších pár procent dolů. Dohráváme
skoro ve tmě, což vlastně podkresluje atmosféru a
ducha Hračky. Představení dojede svou setrvačností
až do konce. Stojíme v řadě a ukláníme se, zní
poslední tóny a Světe div se!!, oni tleskají a usmívají
se, chválí, dokonce máme i zájemkyni o to, stát se
naší členkou …. Protože to prý bylo autentické a my
byli výborní! Korunu tomu všemu nasadil náš
kamarád z Moravy, který celou dobu spolehlivě
hlídal bar, byl za tu dobu řádně posilněn a bez
dostatečné artikulace,
s mohutným moravským
přízvukem volal: „ Co jste tam tak blikali? Vypadly
vám pojistky? Tož si kupte akuhalogeny“. No, suma
sumárum, na místě jsme pořádně nevěděli, jestli se
máme smát, brečet nebo zuřit. Osobní dojem nás
všech z předvedeného představení byl tedy hrozný a
chtěli jsme vysublimovat, zmizet, nebýt. Teď,
s odstupem času, mi to přijde už humorný. Myslím,
že jsme odvedli skoro až nadlidský výkon, ale
vyčerpávající to opravdu bylo. A pro ty z vás, kdo
jste tam byli a zažili tohle všechno na vlastní kůži,
tak vám slibujeme, že děsivější představení už s námi
neabsolvujete!! Letos už se vlastně neuvidíme,
protože všechna další představení (Košice a Dolní
Hořice), se pořadatelé rozhodli přesunout na dobu
příznivější. Pro tento rok se tedy loučím. Za všechny
Voživoty vám přeji klidný advent, radostné a
požehnané Vánoce a do nového roku vykročme tou
správnou nohou. Vaše Pavla

Text: Pavla Marie Šedivá
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
úvodem si dovoluji připomenout, že právě otevíráte náš občasník číslo 50. Od vydání prvního čísla právě
uplynulo 11 let. Tehdy, koncem roku 2010, vyšlo jako zkušební vydání. Protože jsme byli vámi, čtenáři
přesvědčeni, že vás zajímá, co se u nás děje a co nás očekává, pokračujeme. Věříme, že ještě dlouho.
Zároveň vám děkujeme za přízeň a věříme, že dovolí situace, aby náš Zpravodaj byl v budoucnu plný
dobrých zpráv.
Zpráva, že nás právě dostihuje další vlna coronaviru není dobrá. Zvláště ve dnech, kdy bychom měli být
jen plni radostného očekávání příchodu svátků vánočních. Snad jen víra, že vše negativní, co se k nám
každý den dostává zvládneme, nám pomáhá každodenní starosti přežít.
Posledně jsem začala hospodařením v obecních lesích. Zatím se nám daří zalesňovat vykácené plochy po
kůrovci. Zhruba 15 tisíc sazenic bylo dáno do země. Ne všechny se však ujaly. Modřín a část listnáčů po
výsadbě umírá. Důvody nám nejsou známy, je to škoda, neboť musíme zaplatit nové sazenice. V současné
době provádíme výrobu oplocenek. Likvidace napadených stromů postupuje, bohužel brouk má před námi
stále náskok. Zájemci o palivové dřevo se mohou do konce tohoto roku počítat se současnou cenou, tj.
391 Kč za 1 m3 s DPH. Od nového roku budeme cenu zvyšovat.
Díky panu Josefu Procházkovi postupně probíhají úpravy na novém hasičském automobilu a
administrativní úkony s tím spojené. Věřme, že hasičům i obci bude dlouho sloužit ku prospěchu nás
všech.
Také pár slov k odpadovému hospodářství. Nekázeň některých občanů s jakou se zbavují nepotřebných
věcí a likvidace tak zvané skládky. To jsou problémy poslední dobou řešené. Nyní máme na stole novou
Vyhlášku o odpadech, která musí být do konce roku schválena Ministerstvem vnitra. V čem bude vyhláška
nová a jak se bude dotýkat našich občanů i vás rekreantů se dozvíte v nejbližších dnech.
Studenti mezinárodního vzdělávacího programu Cumorah Akademy, který probíhá na hotelu Štamberk
nám pomohli i v říjnu. Dostavili se v počtu padesáti mladých lidí a část jich uklízela obecní prostory a
část z nich připravovala prostor pro novou výsadbu v lese. Děkujeme za pomoc.
Společenská činnost vlivem hrozící nákazy se stáhla prozatím jen na výlov rybníka Podhorník a rybníka v
Hrajovicích.. Jak se naši hasiči při výlovu činili dokumentují pořízené fotografie. Radost nám udělala
divadelní společnost Voživot z Mladé Vožice s hrou Hračka. Myslím, že všichni kdo se v sobotu
13.listopadu na představení dostavili byli nadmíru spokojeni s výkonem účinkujících. Jak se bude vyvíjet
pandemická situace a v rámci ní umožněn provoz společenských akcí se teprve uvidí. Pravidelná a lidmi
oblíbená akce "rozsvícení vánočního stromku" proběhla letos v sobotu 27.11. bez doprovodného
programu.
Vážení občané, je mi líto, že se pravděpodobně v tomto roce už společně v souvislosti s vánočními svátky
nesejdeme. Přeji vám všem milí přátelé, sousedé, občané třech našich sídelních celků, abyste všichni toto
nepříjemné období překonali ve zdraví. Sejdeme se, jak nám to situace dovolí.
Vaše starostka Alena Jenšíková
povrchu a odvodnění místní komunikace ozn.
12c" z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul 117d82108 Podpora obnovy místních komunikací.
5) Cena za palivové dřevo z obecních lesů
napadené kůrovcem.
6) Záležitost ohledně prodeje obecních
pozemků parc.č. 3736/1, 3736/2, a 3736/3 v
k.ú. Kamberk.
7) Inventura obecního pozemku
8) Žádost o prodej části obecního pozemku
parc.č. 92/2
9) Plánovací smlouva mezi obcí Kamberk a

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 4. 11. 2021.
Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing. L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: Bc. J. Kosák,
Mgr. P. Kovářík
Zapisovatelka: V. Sirotková

Program:1) Kontrola usnesení z 9. 9. 2021
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2021 č. 4
3) Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok
2021
4) Schválení podání žádosti o dotaci pro
projekt s názvem: "Kamberk - obnova
3

panem Jiřím Ševčíkem (komunikace na
Podhorník)
10) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-6008464/2
11) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2021 č. 4 dle předloženého návrhu.
3) Zastupitelé byli seznámeni se "Zápisem z
dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
2021. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
4) ZO jednohlasně schválilo podání o dotaci pro
projekt s názvem "Kamberk - obnova povrchu a
odvodnění místní komunikace ozn.12c" z
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117d82108 - Podpora
obnovy místních komunikací.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo ponechat do
konce roku 2021 cenu palivového dřeva ve
výši 340,- Kč/m3 bez DPH a od 1. 1. 2022 cenu
navýší na 550,- Kč/m3 bez DPH. Jedná se o
dřevo napadené kůrovcem.
6) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodej obecních
pozemků parc. č. 3736/1 o výměře 5232 m2,
parc. č. 3736/2 o výměře 2487 m2 a parc. č.
3736/3 o výměře 110 m2 panu D. T. za cenu
40,- Kč/m2.
7) Starostka obce jmenovala inventurní komisi v
čele s předsedou D. Šedivým.
8) ZO projednalo žádost o prodej části obecního
pozemku parc.č. 92/2 a rozhodlo provést místní
šetření.
9) ZO projednalo návrh plánovací smlouvu mezi
obcí Kamberk a p. Jiřím Ševčíkem, vzalo ji na
vědomí a po připomínkovém řízení dojde k
podpisu.
10) ZO jednohlasně odsouhlasilo "Smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-126008464/2".
11) - ZO projednalo žádost p. R. Slabého o
snížení ceny nájmu pohostinství. Poměrem hlasů
2 pro, 2 proti (Kovářík, Nárovcová) a 3 se
zdrželi hlasování (Kosák, Šedivý, Zeman)
žádost zamítli.
- ZO jednohlasně zamítlo " Poštu partner" s tím,
že současný systém provozu pošty v Kamberku
je pro občany vyhovující.
- ZO jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr
prodeje části obecního pozemku č.p. 3082/1
o výměře cca 150 m2.
- ZO projednalo žádost manželů Zachařových o
vybudování opěrné zídky okolo jejich
pozemku, na kterém stojí dům po realizaci
přístupové komunikace k ostatním domům.
- Obec se dohodla s firmou Podblanicko
Louňovice, a.s. o zimní údržbě komunikací.

Z tohoto jednání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce:
Ing. Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Jakub Kosák
Mgr. Peter Kovářík

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 2. 12. 2021.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Mgr P. Kovářík, L. Nárovcová, D. Šedivý,
Ing L. Zeman
Omluveni: Bc. J. Kosák
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, Ing L. Zeman
Zapisovatelka: V. Sirotková

Program:1) Kontrola usnesení ze 4. 11. 2021
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2021 č. 5
3) Rozpočet obce na rok 2022
4) Obecně závazná vyhláška o odpadech,
vyplývající z nové platné legislativy se
zaměřením na evidenci odpadů, sledování
výdajů a příjmů obce na odpadové
hospodářství.
5) Záměr směny, prodeje a nákupu pozemků
parc.č. stav. 10, kn 51/1, kn 2720/1, kn 2720/6
v k.ú. Kamberk na základě geom. plánu 399101/2018.
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2021 č. 5 dle předloženého návrhu.
3) ZO po projednání připravilo schodkový
položkový rozpočet obce na rok 2022.
Financování schodku je zajištěno přebytkem z
minulého období. Občané mohou k rozpočtu
vznést námitky buď písemně na OÚ nebo ústně
na schvalujícím zasedání dne 28. 12. 2021.
4) ZO jednohlasně schválilo Obecně závazné
vyhlášky obce Kamberk:
č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
5) ZO jednohlasně schválilo záměr směny,
prodeje a nákupu pozemků na základě
geometrického plánu 399-101/2018 pro
katastrální území Kamberk.
Směna bez doplatku, z LV 25 na LV 10001
(obec Kamberk) - celý pozemek 2790/10 o
výměře 244 m2, díl h o výměře 73 m2
oddělovaný z pozemku 51/1, díl g o výměře 103
m2 oddělovaný z pozemku 2720/6 a z LV 10001
na LV 25 - celý pozemek 51/7 o výměře 412 m2.
Prodej pozemku za cenu 300 Kč/m2 - z LV
10001 (obec Kamberk) na LV 382 - díl b o
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výměře 93 m2 oddělovaný z pozemku 2720/1 a z
LV 382 na LV 10001 díl e o výměře 2 m2
oddělovaný z pozemku st. 10.
6) V současné době se provádí zalesňování
obecních pozemků po kůrovcové kalamitě, na
některých lokalitách opakovaně, kdy stromky
uschly po jarní výsadbě (převážně modříny).
Po skončení těchto prací se budou opravovat
oplocenky.
7) - ZO jednohlasně schválilo prodej obecních
pozemků dle geometrického plánu 392-336/2020
parc.č. 643 o výměře 46 m2 a parc.č. 644 o
výměře 64 m2 panu J.V. za cenu 300,- Kč/m2.

- ZO rozhodlo poměrem hlasů 5 pro 1 se
zdržel hlasování (D. Šedivý) upravit od 1. 12.
2021 do odvolání restrikcí ohledně covidu, na
žádost pronajímatele místního pohostinství,
nájemné na 1,- Kč/měsíc. Nájemné bytu zůstává
v dosavadní výši.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce:
Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Linda Nárovcová
Ing Libor Zeman

OSTATNÍ
ZMĚNA V SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OD 1.1.2022
Vážení občané, rekreanti a majitelé nemovitostí

číslo 124 022 447 / 0300. Jako variabilní symbol
platby bude uvedeno číslo popisné nebo
evidenční nemovitosti ve kterém je poplatník
hlášen k trvalému pobytu nebo ke které se
vztahuje poplatek. Do textového pole platby je
možno doplnit další informace. V případě
hromadných plateb za více členů domácnosti je
nutno správci poplatku sdělit rozúčtování této
platby. V odůvodněných případech je možno
poplatek uhradit v hotovosti v kanceláři
Obecního úřadu Kamberk
Pro část obyvatel tedy bude nový systém
znamenat "zlevnění", hlavně pro ty, co žijí sami,
protože doposud za popelnici platili cca 1500 kč
za rok, nyní budou platit 1200 kč za rok,
dvojčlenná domácnost nové zaplatí 1800 kč
(1200 kč za prvního trvale hlášeného + 600 kč za
každého dalšího trvale hlášeného občana).
Jednoznačné "zdražení" systému je pro
rekreanty, kteří doposud neplatili nic, nebo jen
paušál 300 kč nebo měli popelnice na část roku.
Právě povinnost majitelů nemovitostí bez trvale
hlášeného občana je zakotvena ve vládou
schválených nových "odpadových" vyhláškách a
zákonech, které musela i Obec Kamberk do svojí
vyhlášky promítnout. Věříme, že majitelé
rekreačních nemovitostí poplatek rádi zaplatí a
budou se tak podílet na systému sběru a třídění
odpadu v naší obci. Poplatek není jen za odvoz
popelnic a komunálního odpadu, ale i za
provozování systému sběru tříděného odpadu a
za zajištění sběru a odvozu velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Je nutno zaplatit dopravu,
třídění, odběr, a nakonec i uložení odpadu na
skládku.

Obec Kamberk je nucena z důvodu účinnosti
nového zákona o odpadech realizovat změnu
způsobu platby za svoz komunálního odpadu. Od
1.1.2022 již nebudete platit za komunální odpad
dosavadním
způsobem
(doposud
jsme
"popelnice" platili na dvě části. První část
složenkou Technickým službám za pronájem
popelnice a zajištění svozu popelnic, druhou část
Obci Kamberk za uložení odpadu na skládku),
ale formou místního poplatku z komunálního
odpadu přímo obci Kamberk. Z tohoto důvodu
jsme museli vypracovat hned 2 nové vyhlášky.
Jedna je o stanovení obecního systému sběru,
třídění a likvidaci odpadu a druhá je o místním
poplatku za tento systém sběru, třídění a
likvidaci
Poplatníkem místního poplatku z komunálního
odpadu je:
1. Každá fyzická osoba přihlášená na území
obce Kamberk (trvalý pobyt)
2. Vlastník nemovité věci na území obce
Kamberk (byt, rodinný dům, stavba pro
rodinnou rekreaci),
ve které není
přihlášena žádná fyzická osoba.
Nově tedy platí všichni trvale bydlící (ve staré
vyhlášce se platilo "za popelnici") a platí i
všichni majitelé rekreačních nemovitostí.
Místní poplatek je stanovený pro rok 2022 ve
výši 1200 kč. Pro druhou a další trvale hlášenou
osobu v domácnosti je poplatek stanoven ve výši
600 kč. Poplatek je nutno zaplatit do konce
března 2022. Upřednostňujeme bezhotovostní
platbu převodem na účet Obce Kamberk
5

Doposud většina z nás měla popelnici (nádobu
na odpad) pronajatou od Technických služeb
Vlašim, a platila za ní nájem. Od nového roku
popelnice přejdou do správy vlastníků
nemovitostí nebo trvale hlášených osob. Obec
jednorázově odkoupí všechny popelnice od TS
Vlašim a přenechá je do bezplatného užívání
občanům. Ten, kdo má aktuálně popelnici jí
bude mít i nadále, kdo jí aktuálně nemá si musí
koupit svojí. Doporučujeme popelnice podepsat,
označit číslem popisným nebo jinak výrazně

označit. Až popelnice doslouží, každý si na svoje
náklady pořídí novou.
Je třeba zdůraznit, že i po změně způsobu
placení odpadů bude nadále Obec Kamberk
systém sběru, odvozu a třídění odpadů dotovat ze
svého rozpočtu, protože objem vybraných
finančních prostředků nepokryje náklady.
Obě nové vyhlášky o odpadech a poplatku jsou
vyvěšeny ve vývěskách a na internetu
www.kamberk.cz
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AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁD VLAŠIM – MLADÁ VOŽICE
Celostátní změna jízdních řádů
Kamberk – V neděli 12. prosince 2021 vstoupí v platnost celostátní změna jízdních řádů veřejné autobusové
a železniční dopravy. Pojďme si v krátkosti shrnout změny, které se budou týkat naší obce.
Autobusové linky 390710, 390740 a 390790 nedoznají od 12. prosince žádných změn. Ty naopak nastanou na lince
PID 453.
Autobusy z Vlašimi v 14:00 a 16:50 pojedou nově z Kamberka až do Mladé Vožice. Z Mladé Vožice bude nově
jezdit do Vlašimi i autobus s příjezdem do Vlašimi v 6:08 a 15:50. Autobusy z Kamberka v 5:32 a 13:10 budou
nově jezdit ve Vlašimi až ke zbrojovce. Autobusy z Vlašimi v 6:12 a 13:57 budou nově výchozí též už u zbrojovky.
Další změny jízdních řádů se připravují na březen 2022, kdy má dojít k dopravní integraci ostatních regionálních
autobusů do PID. Text: Jan Vachtl
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Obecní knihovna
knižní novinky prosinec (k dispozici pravděpodobně od pondělí 20.12.,
rezervace na tel: 777 938 568). Případně mohu dovézt zájemcům až domů.

Knihovna je otevřena vždy v pondělí 9:30 – 10:00, případně dle domluvy.
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VÁNOČNÍ STROMKY
Obec nabízí zájemcům vánoční stromky (smrčky) za cenu 20 kč. Zájemci se prosím
hlaste na obecním úřadě do 16.12.

Společenská rubrika
21.1. oslaví 89 let pan Josef Hajný
25.1. oslaví 50 let pan Jiří Papež
1.3. oslaví 65 let paní Jana Fritschová
9.3. oslaví 86 let pan Josef Franěk
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 5.11. se rodičům
Anetě a Ondřejovi Kříženeckým
narodil syn Kristián.
Srdečně gratulujeme

V pátek 10.12. zemřela po dlouhé nemoci paní Jaroslava Zounková ve věku 78 let.
Čest její památce.
INZERCE:
BioFarma Doleší mlýn nabízí kuřata a mladé
slepičky kalimero v bio kvalitě v kuchyňské úpravě.
Cena do vyprodání zásob je 150 kč/kg. Váha kuřat
cca 2,7 kg.

Zároveň stále poptáváme zemědělské pozemky, cca
3-5ha, v katastru obce Kamberk k pronájmu. Z
důvodu zajištění co největšího objemu vlastních bio
krmiv. Na nově propachtovaných pozemcích budeme
hospodařit ekologicky. Možnost osobní prohlídky
farmy. Kontakt na tel: 777 938 568. Děkuji

Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@gmail.com
kontakty: Linda Nárovcová, tel 777 938 568, linda.nary@volny.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 50, vydáno 8. prosince 2021
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 22095
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