ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 37
leden 2019
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
V sobotu 1.12. Kamberku na Městečku, a v neděli 2.12. v Hrajovicích, byl rozsvícen stromeček a tím
zahájen advent.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Tradiční Mikulášská besídka pro klienty ústavů sociální péče a místní děti se konala ve čtvrtek 6.12.

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Na Štědrý den, 24.12. ve 14 hodin, se nás opět hodně sešlo u kostela v Kamberku, děti ozdobily stromeček,
zazpívali jsme si společně koledy. Občerstvení bylo tradičně výtečné.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
tak máme za sebou vánoce, Silvestr a vstoupili jsme do nového roku 2019. Trochu s očekáváním, co
dobrého nám přinese, trochu s obavami, zda ta všechna přání všeho nejlepšího se nám alespoň z části
splní. Nám starším čas trochu rychleji utíká, i když se říká, že čas je spravedlivý a všem měří stejně. Není
to tak úplně pravda, čím je člověk starší, tím se tempo času zrychluje. A proto ponaučení vám mladým.
Važte si každého dne, nepromarněte žádnou příležitost s tím, že se naskytne další. Život tak rychle utíká a
nikdo z nás dnes neví, co bude zítra. Jedno je však jisté. Každé přání nebo předsevzetí se nám podaří
splnit jen za předpokladu, že budeme zdraví a že bude mír. Bez toho je plnohodnotný a spokojený život
jen pouhým přeludem a snem.
A teď ke konkrétním věcem, které se nás v závěru minulého roku týkaly. Skončila druhá etapa opravy
krovu na kostele. Dle sdělení pana faráře, na celkové částce 750 tisíc Kč se 420 tisíci podílelo
Ministerstvo kultury, o zbytek, tedy 330 tis.Kč se podělilo biskupství a místní farnost v Louňovicích.
Oprava krovu tím nekončí, na třetí fázi oprav je potřeba zajistit finanční krytí.
Jak jsme avizovali, 22.listopadu proběhla úspěšně kolaudace polní cesty od hřbitova k lesu Březiny.
Úhrnné náklady na opravu dosáhly na částku 5,4 mil. Kč. Finanční prostředky na tuto akci byly přiděleny
ze státního rozpočtu z národních zdrojů. Nechci předbíhat skutečnosti, ale bylo nám nezávazně přislíbeno
provedení další polní cesty a to z místní komunikace na Hrajovice odbočkou směrem k Dolejšímu mlýnu.
Dnes zanedbaná cesta, která tam kdysi fungovala, je v majetku obce, takže nás v tomto případě nebude
zatěžovat výkup pozemků od soukromých majitelů. Přejme si, aby se dílo i v tomto případě zdařilo.
Závěr roku nás provází již tradičními společenskými akcemi. V sobotu 1.prosince v Kamberku, a v neděli
2.prosince v Hrajovicích, se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Provázeno to bylo
popíjením svařeného vína, ochutnávkou přinesených dobrot a hlavně příjemným setkáním se sousedy. Na
obou místech se akce zdařila, účast byla jako každý rok vynikající. Stejně můžeme zhodnotit také již
tradiční zpívání koled v kostele odpoledne 24.prosince. Velký dík za to patří rodině Mirka Zachaře, kdy
manželka a dcerka ke zdaru věci přispěly hrou na klávesy a zpěvem. Ještě jednou díky. V této souvislosti
nesmím zapomenout na paní Aničku Zachařovou a její svařené víno, které nám obětavě a s láskou každý
rok připravuje. Rovněž jí patří velký dík.
14.prosince se v místním pohostinství sešli naši hasiči na výroční členské schůzi, aby zhodnotili práci za
rok 2018 a přemýšleli nad plánem roku 2019. Připomněli si svoji účast a rozhodující zásluhy o průběh
červencových oslav 140.výročí založení SDH a 100.výročí vzniku republiky. Je mojí milou povinností
poděkovat všem a zároveň vyslovit přání, aby se jim vyhnuly pracovní výjezdy k likvidaci požárů a z
výjezdů na soutěže, aby přinesli domů co nejvíce ocenění. Karel Sláma ml. přednesl výzvu k mládeži, aby
se dal dohromady sbor mladých hasičů, který by se od dubna t.r. scházel, cvičil a případně se zúčastňoval
i soutěží. Jde jen o to, aby se děti daly dohromady a zaplnily volný čas užitečnou činností. Při té
příležitosti nesmím opominout pana Milana Jechoutka st. a jeho záslužnou činnost při práci s mladými
fotbalisty. Přejme jim, aby skóre jejich zápasů v tomto roce bylo pro naše kluky příznivější.
28.listopadu nás navždy opustil náš občan pan Lubomír Kostelka. Dovolte, abych využila této příležitosti
a poděkovala všem, kteří se dne 8.prosince postarali o důstojný pohřeb tohoto našeho významného
občana.
A nyní se podíváme na to, co nás čeká v nejbližších měsících. Máme rozpracované žádosti o dotace z
MMR na opravu obecní budovy pod hasičskou zbrojnicí a na opravu propustku pod silnicí směrem na
Hrnčíře. Již dva roky svádíme marný boj s povodím Vltavy a v souvislosti s tím s byrokracií, o vyčistění
koryta řeky Blanice v obci. Doufám, že se nám letos podaří tento boj vyhrát a všechna naše snaha
doposud vynaložená nebude marná. Prozatím není zcela jisté, že komunikace 125/II procházející naší
obcí bude letos vybrána z mnoha dalších, které by si zasloužily, a bude konečně opravena a nebude tak
dělat Středočeskému kraji ostudu. V obecním rozpočtu pro letošní rok počítáme s nákupem nového,
výkonnějšího sekacího traktoru. Rovněž počítáme s nutnou opravou kaple v Předbořicích. Dále s
prodloužením přístupové komunikace k novostavbě Jakuba Kosáka. Akce "Cesta za zlatem" bude letos
organizačně i finančně závislá pouze na obci. Podáváme žádost o příspěvek z Fondu hejtmanky
Středočeského kraje. V plánu toho máme samozřejmě více. A tak si přejme, ať se nám zadaří. A také, aby
se brzy ukázalo sluníčko, postupně se prodlužovaly dny a všichni jsme zimu přečkali bez depresí a
nemocí.
2

A když rekapituluji zásluhy, musím vděčně vzpomenout na práci našich žen, které každý rok při
mikulášské besídce pomáhají s přípravou celé záslužné akce, která nemá na našem okrese a možná, že i v
širším měřítku kraje, obdoby. Besídka se konala 6.prosince 2018. Je to již tradiční akce, kterou naše obec
organizuje a spolufinancuje již po jedenácté. Počet jednotlivých ústavů a klientů se rok od roku mění,
letos byl nejvyšší. Přijelo k nám z 12 ústavů, z nichž nejpočetnější je jako každý rok DaTS Klíček ze Záluží
u Tábora, celkem 102 klientů a s nimi doprovod v počtu 26 lidí. Organizaci zajišťuje paní Linda
Nárovcová spolu s obecním úřadem, který je zároveň hlavním sponzorem s částkou 5000 Kč. Další
sponzoři: SDH Kamberk 1000 Kč, David Šedivý 1000 Kč, Alena Jenšíková 1000 Kč, Ing. Petr Sysel 500
Kč, Jaroslav Sosnovec 500 Kč, pan Luboš Táborský 200 Kč, Podblanicko Louňovice 2q brambor, Sokol
Kamberk zdarma pronájem sálu, paní Jaroslava Mejzlíková – výroba sladkého pečiva.
Kamberské ženy připravovaly pohoštění, prováděly úklid a přípravu dárků: Hudcová Marie, Jechoutková
Hana, Šedivá Marie, Chlumáková Věra, Jenšíková Věra, Zemanová Marie, Adámková Miloslava,.
Jelínková Jana, Sirotková Vladislava, Vachová Eva, Jechoutková Marie, Heřmánková Eliška , Marková
Helena, Zachařová Anežka, Procházková Jana. Poděkování patří i paní Kolací a kolektivu pohostinství.
Předem se omlouvám, jestli jsem na někoho omylem zapomněla. Ochotu pomoci osobně nebo finančně je
potřeba uvést do povědomí. Pro klienty je účast silný zážitek. Pro nás ostatní pocit, že jsme před vánoci
učinili dobrý skutek pro naše spoluobčany.
Ještě jednou děkuji všem na akci zainteresovaným.
Vaše starostka Alena Jenšíková
5) Lesní hospodář p. Z. Šmíd vyzývá všechny
vlastníky lesů v katastru obce Kamberk, aby
prohlédli své lesní pozemky a zlikvidovali
napadené dřevo kůrovcem do března 2019.
6) ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost na
KÚSK o dotaci na akci "Cesta za zlatem",
která se bude konat v sobotu 18. 5. 2019 na
farmě "Dolejší mlýn".

Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 29. 11. 2018.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková, J.
Kosák, P. Kovářík, L. Nárovcová, D. Šedivý,
L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: E. Heřmánková, J. Kosák
Zapisovatelka: V. Sirotková

7) - ZO jednohlasně schvaluje realizaci
komunikací p.č. 4493 a p.č. 3992 v katastrálním
území Kamberk v rámci pozemkové úpravy.

Program:1) Kontrola usnesení z 1. 11. 2018
2) Úprava rozpočtu obce roku 2018 č. 7
3) Návrh rozpočtu obce na rok 2019
4) Inventura obecního majetku
5) Hospodaření v obecních lesích
6) Žádost o dotaci z fondu hejtmanky
Středočeského kraje na akci "Cesta za
zlatem"
7) Ostatní obecní záležitosti

- ZO souhlasí se zahájením realizace územního
plánu obce Kamberk.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo nákup pozemků
parc.č. 652/20 o výměře 18 m2 ostatní plocha a
parc. č.4141 o výměře 763 m2 orná půda
zapsaných na LV č. 111 za úhrnnou kupní cenu
2.000,- Kč.

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2018 č. 7 dle předloženého návrhu.
3) ZO po projednání připravilo schodkový
položkový rozpočet obce na rok 2019.
Financování schodku je zajištěno přebytkem z
minulého období. Občané mohou k rozpočtu
vznést námitky buď písemně na OÚ nebo ústně
na schvalujícím zasedání dne 27. 12. 2018.
4) Starostka jmenovala inventurní komisi ve
složení předseda D. Šedivý, členové E.
Heřmánková, Ing A. Jenšíková, J. Kosák, P.
Kovářík, L. Nárovcová, L. Zeman.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Eliška Heřmánková
Jakub Kosák
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
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a organizaci společenských akcí.

Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 27. 12. 2018.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.

Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková,
J. Kosák, Mgr P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková

Starostka obce. Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Linda Nárovcová
David Šedivý
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Program:1) Kontrola usnesení ze dne 29. 11.
2018
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2019
3) Úprava rozpočtu obce roku 2018 č. 8
4) Převedení nákladů na mzdy za
prosinec 2018 do nákladů rozpočtu obce na
rok 2019
5) Inventura obecního majetku
6) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh položkového schodkového rozpočtu
obce na rok 2019. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky. Rozpočet je schodkový a schodek
ve výši 1.317,16 tisíc Kč bude financován z
přebytku minulých let. ZO předložený návrh
jednohlasně schválilo.
3) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2018 č. 8 dle předloženého návrhu.
4) ZO jednohlasně schválilo převést náklady na
mzdy za prosinec 2018 do nákladů rozpočtu
obce v roce 2019.
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 2018.
6) - Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje
podání žádosti o dotaci na opravu propustku pod
silnicí p.č. 2744/2 (k.ú. Kamberk) z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního
titulu 117d8210C Podpora obnovy staveb a
zařízení dopravní infrastruktury.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 25. 1. 2019.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková,
J. Kosák, Mgr P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: J. Kosák, Mgr P. Kovářík
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:1) Kontrola usnesení z 27.12.2018
2) Schválení úč. závěrky obce za 2018
3) Úprava rozpočtu obce na 2019 č. 1
4) Žádost o příspěvek SRPŠ Načeradec
5) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO projednalo závěrečnou inventurní zprávu
za rok 2018 a po projednání jednohlasně
schválilo účetní závěrku obce za rok 2018.
3) ZO projednalo a jednohlasně schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2019 č. 1 dle předloženého
návrhu.
4) ZO projednalo a jednohlasně schválilo
příspěvek SRPŠ Načeradec ve výši 1.000,- Kč.
5) - ZO projednalo a jednohlasně dalo souhlas
majiteli nemovitosti Hrajovice 11, parc.č. 190 v
katastru obce Kamberk k demolici stodoly v
havarijním stavu.
- ZO projednalo žádost Mysliveckého spolku
Blanice Kamberk o prodloužení pronájmu
parcely, par.č. 4483 s výměrou 6,8976 ha za
účelem mysliveckého hospodaření.
ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájem o
5 let, tedy do 30. 4. 2024.
- ZO po projednání jednohlasně nesouhlasí s
kácením stromů okolo hřbitova. Zdravotní stav
stromů se bude průběžně kontrolovat a v případě
hrozby pádu stromu nebo větví bude proveden
odborný zásah.

- Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecní
budovy parc.č.st. 9/1 (k.ú. Kamberk) z
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotačního titulu 117d8210E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
- ZO jednohlasně schválilo nákup pozemku
par.č. 115 v k.ú. Kamberk o výměře 737 m2
za 100 Kč/m2.

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

Na závěr starostka poděkovala všem, kteří se v
tomto roce podíleli na zvelebení obce a řízení
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KŮROVEC
Jistě jste již zaznamenali, že se nejen naše lesy potýkají s kůrovcem. Vzhledem k tomu, že Obec
Kamberk vlastní téměř 140 ha lesů a také mnoho z kamberských občanů má lesy, je toto téma
důležité a proto jsme požádali pana Šmída, který spravuje kamberské lesy o pár slov k této
problematice.
Jaký je rozsah napadení kůrovcem a kde je situace nejhorší? – Nejhorší stav v Kú Kamberk a
přilehlých Kú je Pravěticko. Odtud napadení postupuje směrem ke Slepičí skále a homole
kamberských Hor. V podstatě se dá říci, že každá smrkem porostlá homole je napadená kůrovcem.
Jaké jsou možnosti boje s kůrovcem? – Základem je zpracování napadeného dřeva do konce
zimního období. Kůrovcové dříví je potřeba asanovat a to nejlépe odvozem z lesa.
Co se bude dělat letos v obecních lesích? – Boj s kůrovcem. Příprava a úklid ploch po těžbě
kůrovce a příprava pro následnou obnovu, a péče již o založené lesní kultury.
Jaké jsou povinnosti soukromých vlastníků? – Každý vlastník, by se v zimě měl dojít podívat do
svého lesa, zkontrolovat stav porostů, nevykazují-li porosty známky napadení kůrovcem. Obzvláště,
pokud se jedná o smrkové porosty starší 20ti let a více.
Jak je možné skladovat napadené dřevo? – Kůrovcové dříví je ideální skládkovat minimálně 1 km
od lesa. V našich podmínkách je toto nereálné, lesy jsou všude okolo. Problém je, že kůrovec, který
nedokončil pod kůrou vývin do stádia dospělce bude dokončovat vývin v letošním roce během
jarního období a po dokončení vývinu vylétne ze stromu. Proto je potřeba dřevo i s takto
nedokončeným vývinem kůrovce pokud možno během zimního období zpracovat a odvézt z lesa.
Jaké jsou termíny prací v lese? – Nahodilá těžba má přednost (těžba kůrovce). V současnosti se
těží výhradně kůrovcové dřevo. Bude následovat výsadba, ta by měla být do 2 let od vzniku holiny
(plochy) po těžbě.
Pokud nějaký vlastník lesa nemá čas, nebo fyzické síly k práci ve svém lese, je možné domluvit
služby? – V prvé řadě je potřeba vědět, kdo je můj lesní hospodář, toho kontaktovat a ten každého
nasměruje, rozhodně se bude snažit pomoct.
Samovýroba - V obecních lesích je možnost samovýroby. Vzhledem k rozlehlosti kamberských lesů
je možné získat samovýrobu i blízko k bydlišti. V současnosti jsou lokality mj. v Buzicích, na
Smršťově, Předbořská stráň, Studený dolec, Farský dolec, Vršek, Slepičárna. Další lokality budou
zřejmě přibývat. Zájemci, prosím hlaste se na Obecním úřadě.
V lesích je teď určitě hodně práce. Hledáte dělníky? – Určitě, ve spolupráci s obecním úřadem
hledáme pracovníky na sezónní práce v lese. Na obnovu lesů a následnou péči. Vhodné především
pro důchodce.
Děkuji,
zpracovala Linda Nárovcová
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SDH KAMBERK INFORMUJE
První letošní akce SDH Kamberk je hasičský ples v sobotu 26. ledna. Dále připravujeme rybářské závody
současně pro děti a dospělé, které se budou konat 25. května na Podhorníku. Chytat se bude pouze kapr a
ušlechtilá ryba – štika – candát – amur. Veškeré podrobnosti se připravují.

NÁBOR DĚTÍ DO SDH KAMBERK
Od dubna 2019 bude probíhat nábor dětí do SDH Kamberk. Můžou se hlásit dívky i chlapci ve věku 5 – 15
let. První seznámení s požární technikou proběhne v sobotu 6.4.2019 v naší hasičské zbrojnici. Na
případné dotazy můžete kontaktovat Karla Slámu tel: 608 278 386, a Milana Jechoutka ml. tel:
725 797 221. Tak neváhejte a pošlete své dítko vydovádět a zároveň se přiučit bratrské sounáležitosti
pomáhat druhým.
Josef Procházka ml.; Karel Sláma

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Obecní knihovna se nachází v 1. patře budovy Obecního úřadu. Otevřena je v pondělí 9:30-10:00 nebo
individuálně dle dohody na tel: 777 938 568. V knihovně je k dispozici internet. Je možné zapůjčit
časopisy: Rybářství, Marianne Bydlení, Venkov a styl, Krásný rok, Moje země.
Novinky leden 2019:

PRONÁJEM PROVOZOVNY
Obec Kamberk nadále nabízí k pronájmu provozovnu bývalé prodejny „ Koloniálu “ v Kamberku
Zájemci o pronájem se mohou obracet na paní starostku nebo na Obecní úřad.
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PLÁNOVANÉ AKCE
HASIČSKÝ PLES
V sobotu 26.1.2019 se uskuteční Hasičská zábava
s bohatou tombolou. K tanci a poslechu zahraje
kapela Kamenická čtyřka – band.

VYNÁŠENÍ MORANY, VÍTÁNÍ JARA
Na Smrtnou neděli, 14.4., podle tradice vyneseme
Moranu ze vsi. Sraz je na městečku ve 14:00.
Půjdeme na Dolejší mlýn, kde Moranu utopíme.
Bude možné si uplést pomlázku a obarvit vejce.

NÁVŠTĚVA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUZEA V PRAZE
Do 19.5. je prodloužena výstava Hana Podolská,
legenda české módy a do 3.3. Krásná jizba 19271948. Pokud by byl zájem, uspořádala by obec
v únoru výlet do Prahy. Zájemci, kontaktujte OÚ.

DEN MATEK A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 5.5. přivítáme kamberské děti narozené
v roce 2012 a později. Odpoledne poté bude již
tradiční oslava Dne matek v sále Sokola Kamberk.

UKLIĎME ČESKO
V sobotu 6. dubna se zapojíme do celorepublikové
úklidové akce Ukliďme Česko. V menších
skupinách půjdeme po komunikacích mimo obec
a značených turistických cestách. Pokud nás bude
dost, bude i víc uklizených míst. Více informací
v dalším Zpravodaji.

CESTA ZA ZLATEM
V sobotu 18.5.2019 se bude konat oblíbená
„zlatokopecká“ akce Letos poprvé pořádá akci
Obec Kamberk, která organizaci převzala od
ČSOP Vlašim.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 25.5. pořádá SDH Kamberk rybářské
závody na Podhorníku. Pro všechny věkové
kategorie. Chytat se bude pouze kapr a ušlechtilé
ryby (štika, candát, amur).

SEZNÁMENÍ S HASIČSKOU TECHNIKOU
V sobotu 6.4. se také bude konat první seznámení
dětí s technikou SDH Kamberk v souvislosti
s otevřením kroužku hasičů pro děti 5-15 let.

Společenská rubrika
9.3. oslaví 83 let pan Josef Franěk z Kamberka
23.4. oslaví 70 let pan Jiří Hons z Předbořic
26.4. oslaví 60 let pan Jaroslav Sosnovec z Předbořic
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Dne 28.11.2018 zemřel pan Lubomír Kostelka. Pohřeb se konal 8.12.2018 v
Kamberku.
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Svozové dny TKO v roce 2019

Vyúčtování uložení TKO za rok 2018

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11. 1.
8. 2.
8. 3.
5. 4.
3. 5. 16. 5.
13. 6.
11. 7.
8. 8.
5. 9.
4. 10.
1. 11. 15. 11
13. 12.

25. 1.
22. 2.
22. 3.
19. 4.
30. 5.
27. 6.
25. 7.
22. 8.
20. 9.
18. 10.
29. 11.
27. 12.

Od 1. 1. - 5. 5. a 9. 9 - 31. 12. svoz vždy v
sudý týden v pátek
6. 5. - 8. 9. svoz vždy v sudý týden ve
čtvrtek

popelnic
86
86
85
91
95
103
108
108
103
91
83
84

Celkem za rok

skládkovné
4.429,4.405,4.691,4.917,4.263,4.096,4.215,4.156,4.528,3.811,5.366,4.407,-

1 popelnice
52,51,55,54,45,40,39,38,44,42,65,52,577,-

Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@quick.cz
kontakty: Linda Nárovcová, tel 777 938 568, linda.nary@volny.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 37, vydáno 29. ledna 2019
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 220
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