ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 16
První Zpravodaj roku 2014 je plný zajímavého čtení a informací. Opět nás čeká několik kulturních akcí a
příležitostí k setkání. Všichni napjatě vyhlížíme blížící se jaro, těšíme se na jarní práce na zahrádce a
procházky vonící přírodou. Dokud ale budeme trávit čas u kamen, máme co číst.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO
STROMKU

BRIGÁDA NA PODHORNÍKU

Na Štědrý den, brzy odpoledne jsme se opět sešli
u jedličky před kostelem, abychom společně
strávili příjemnou chvíli, zazpívali koledy a
pozvedli náladu výborným svařeným vínem či
punčem.

SDH Kamberk uspořádal brigádu na vyčištění
břehů u rybníka Podhorník. Rybník v jejich péči
prospívá a je dobrou zprávou, že se brigády
zúčastnilo více jak 20 členů i nečlenů SDH.
Velitel SDH by touto cestou velice rád
poděkoval všem, kteří se k akci připojili a
pomohli k „prokouknutí“ tohoto krásného
kousku přírody.

POSLEDNÍ LEČ
V sobotu 7. prosince byl první ples této sezony, tradiční Poslední leč pořádaná MS Blanice. I tentokrát
byla bohatá tombola, kvalitní hudba a výborný guláš pro příchozí. Příjemné bylo i vstupné zdarma.
Děkujeme.

HASIČSKÝ PLES
V sobotu 25. ledna sezval SDH Kamberk občany i členy blízkých SDH na ples do Kamberka. Hudbu
zajistila výborná kapela MP3, která bavila plný sál i v době „temna“, kdy z důvodu poruchy na vysokém
napětí na vlašimsku, vypadl elektrický proud. Temnota však netrvala dlouho, hasiči zasáhli a promptně
nastartovali centrálu, díky které jsme se mohli bavit dál. Za to jim patří dík. Možná však mohlo být více
lístků do tomboly ☺.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
V úterý 3. prosince se do Kamberka sjelo na téměř 90 klientů ústavů sociální péče z jihočeského kraje a
dorazilo i několik místních dětí s rodiči a prarodiči. Pro každého příchozího byla připravena nadílka.
Diskotéka bavila, téměř každý tančil. Díky sponzorům se podařilo vybrat 11300 Kč, což stačilo na hudbu,
občerstvení, nadílku pro očekávaných 100 hostů. Všem velice děkujeme.

SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
v čase od posledního vydání Zpravodaje se příliš mnoho zajímavých událostí nestalo. Jen zima nás
překvapila, prozatím nám nastavuje svoji vlídnější tvář. Jen děti mají starost, zdali ještě napadne sníh a
budou si moci užít zimních radovánek. Samozřejmě, že jsme zimu jen neprospali, ale dle možností jsme se
snažili udělat kus práce. Podařilo se nám dobudovat na obecním úřadu kuchyňku dle představ a vydatné
pomoci paní Aničky Zachařové a mohu říci, že dílo , z větší části realizované firmou Josef Procházka se
podařilo a dnes můžeme návštěvy obsloužit v důstojném a čistém prostředí.
Ani dobrovolní hasiči nezaháleli, jak si naplánovali, v zimním období vyčistili břeh rybníka Podhorník od
náletových dřevin a zároveň udělali zásobu dřeva pro potřeby obce.
Vyslyšeli jsme stížnosti občanů na neošetřené a křovím zarostlé krajnice místních komunikací a jsou
vyčištěné okraje cest do Hrnčíř a v současné době se pracuje na tom, aby byla sjízdná cesta směrem k lesu
Březiny. Dovolí-li nám to počasí máme v plánu pokračovat na cestě k Hrajovicím a na Čtvrtě.
V dnešní době se hodně mluví o aktivním stáří, což znamená, že dnešní senioři neskládají ruce do klína a
snaží si život užívat se všemi vymoženostmi, které s sebou moderní doba přináší. Chtěli bychom využít
aktivity starších lidí a život jim zpestřit. Prozatím přispíváme k setkávání maminek s dětmi, loni jsme
zorganizovali myslím, že povedený Den matek. Na starší lidí , který je tu většina, nějak zapomínáme.
A přitom bychom jim mohli umožnit společně zavzpomínat na “staré časy”, poklábosit s přáteli, zazpívat
si oblíbené lidové písničky. K realizaci každé akce je zapotřebí , kromě financí, ale také těch, kteří
pomohu s přípravou a obsluhou. Proto touto cestou děkuji všem, kteří se zajištěním všech loňských i
prozatím letošních akcí pomohli a věřím, že v i tomto roce pomáhat budou.
Věřím, že se nám podaří, hned jak to počasí dovolí, zdárně do úspěšného konce dotáhnout výstavbu
komunikace na Otradov a úspěšně zvládnout kolaudaci. Věřím, že se nám podaří zvládnout všechny
naplánované akce směřující ke zkrášlení naší malebné obce. Věřím, že se nám podaří získat alespoň jednu
z podaných žádostí o dotaci. Věřím, že se nám podaří udržet v obci poštovní úřad a prodejnu, věci tak
potřebné pro nás pro všechny. Věřím, že se nám všem bude v nastávajících měsících dařit dobře, hlavně
aby zdraví sloužilo a štěstí se nás drželo.
Vaše starostka

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 30. 12. 2013.
Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Jechoutek, M. Kakos,
I. Melicharová, Nárovcová, D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:1) Kontrola usnesení ze 4. 11. 2013
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2013 č. 6
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2014
4) Převedení nákladů na mzdy za prosinec 2013 do
nákladů rozpočtu obce na rok 2014
5) Inventarizace obecního majetku
6) Projednání závěrečné zprávy z dílčího
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
7) Žádost o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje
měst a obcí na opravu místní komunikace Kamberk Hrnčíře a opravu chodníku kolem nemovitostí č.p.
108, 107, 106 a 93
8) Žádost o přidělení bytu č. 2 v obecní budově č.p. 2
(bývalá Kampelička)
9) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2013 č. 6 dle předloženého návrhu.
3) ZO zveřejnilo návrh položkového schodkového
rozpočtu obce na rok 2014. K návrhu nebyly
vzneseny připomínky. Rozpočet je schodkový a
schodek ve výši 1.260.130,- Kč bude financován z
přebytku minulých let. ZO předložený návrh
jednohlasně odsouhlasilo.
4) ZO jednohlasně rozhodlo převést náklady na mzdy
za prosinec 2013 do nákladů rozpočtu obce na rok
2014.
5) Starostka jmenovala inventurní komisi ze všech
členů ZO, předsedou komise je David Šedivý.
Členové komise provedli fyzickou kontrolu majetku
obce, dokladová inventura bude provedena po úcetní
uzávěrce roku 2013. Inventurou nebyly zjištěny
inventurní rozdíly a její závěry ZO jednohlasně
odsouhlasilo.
6) ZO projednalo “Zprávu z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Kamberk za rok 2013” a uložilo
úcetní obce, aby napravila zjištěné nedostatky.
7) V prosinci byla podána žádost o dotaci ze
Středočeského fondu rozvoje měst a obcí na
opravu místní komunikace Kamberk - Hrnčíře a
opravu chodníků kolem nemovitostí č.p. 93, 106, 107
a 108.
8) ZO jednohlasně rozhodlo přidělit obecní byt č. 2 v
budově č.p. 2 panu Josefovi Zachařovi, na základě
zveřejněného záměru o pronájmu bytu ze dne 23. 11.
2012.

9) - ZO vzalo na vědomí “Smlouvy na svoz TKO a
NO.
- ZO vzalo na vědomí Rozpočet DSO Blaník.
- ZO jednohlasně rozhodlo dávat dárkové balíčky
občanům nad 80 let věku každý rok.
- ZO bere na vědomí přerušení prací na
komunikaci Předbořice - Otradov, kdy z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné
dílo kvalitně dokončit.
Na závěr starostka obce Ing Alena Jenšíková
poděkovala všem členům zastupitelstva za součinnost
a 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.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které
je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce “ Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Nárovcová, Anežka Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 30. 12. 2013.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2013 č. 6 dle předloženého návrhu.
- ZO po zveřejnění jednohlasně schválilo schodkový
položkový rozpočet obce na rok 2014. Schodek ve
výši 1.260.130,- Kč bude financován z přebytku
minulých let.
- Zo jednohlasně rozhodlo převést náklady na mzdy
za prosinec 2013 do nákladů rozpočtu obce na rok
2014.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo závěry inventurní
komise o fyzické inventuře obecního majetku.
- ZO po projenání zprávy z dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 uložilo úcetní obce
napravit zjištěné nedostatky.
- ZO jednohlasně rozhodlo na základě zveřejněného
záměru ze dne 23. 11. 2012
přidělit obecní byt č. 2 v budově č.p. 2 panu Josefovi
Zachařovi za stejných
podmínek jako v minulosti.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytovat dárkové
balíčky občanům starším 80 let každý rok.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 - příjmy
1111 daň z př. f.o. ze záv. č.
350,1112 daň z př.f.o. z sam.v.č.
35,1113 daň z př.f.o. z kap. výn.
40,1121 daň z př. práv. osob
350,1211 daň z přidané hodnoty
730,1341 poplatek ze psů
5,1342 popl. za rekr. pobyt
8,1351 odvod z prov. loterií
7,1511 daň z nemovitosti
350,4112 dotace státní správy
54,4
1031 2111 les
400,1099 2131 nájem zem. pozemků 20,26
2141 2132 nájem pohostinství
56,01
2310 2111 vodné
150,3612 2132 byty - nájemné
62,47
3632 2111 nájem hrobového místa 2,97
3639 2131 nájem OP
8,92
3639 2132 nájem muzeum
0,3
3722 2111 TKO
60,6310 2141 úroky
15,celkem
2.705,33
Na účtu k dnešnímu dni 3.452.963,88
Celkem tedy k dispozici cca 6.158,29
Rozpočet obce na rok 2014 je sestaven jako
schodkový a schodek ve výši 1.260,13 bude
financován z přebytků minulých let.
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 - výdaje
1031

2141
2212

2221
2310

2321

5011 les mzdy
150,5031 OSSZ
38,5032 VZP
14,5139 materiál
3,5156 pohonné hmoty
20,5169 služby (Šmíd)
150,5155 obchod uhlí
10,5171 opravy
20,5139 posyp
20,5169 pasportizace mostu
30,5171 opravy
810,Otradov 400,chodníky100,cesta Zachař 160,cestaHrnčíře150,5329 Benebus
25,82
5021 vodovod mzdy
50,5139 náhradní díly
10,5154 el. energie
23,16
5169 rozbory + údržba úpravny vody 50,5171 opravy
150,5362 daň
24,5169 povodňový projekt
30,-

5171 odpady opravy
5909 MŠ, ZŠ záloha
5021 knihovna mzdy
5136 knihy
3341 5169 rozhlas - poplatky
5171 opravy
5362 OSA
3399 5139 kultura - materiál
5169 kolotoče
5171 opravy
(kaplička)
5194 dárkové koše
3419 5229 Sokol
3429 5229 Včelaři
3612 5171 byty opravy
3631 5154 el. energie osvětlení
5171 opravy
3632 5021 hřbitov mzdy
5164 nájemné
3639 5171 opravy
taras 75,okna OÚ 300,5329 mikroregion
5909 záloha
3721 5169 NO
3722 5169 TKO
3745 5021 zeleň mzdy
5031 OSSZ
5032 VZP
5139 materiál
3745 5156 pohonné hmoty
5169 služby
5512 5139 SDH materiál
5156 pohonné hmoty
5171 opravy
6112 5023 ZO mzdy
5032 VZP, OZP
6171 5011 OÚ mzdy
5021 dohody
5031 OSSZ
5032 VZP
5038 povinné pojištění
5136 knihy
5139 materiál
5161 poštovné
5162 telefon
5163 pojistné
5167 školení
5169 služby
5171 opravy
5173 cestovné
5175 pohoštění
5229 SMO, SMS
5909 záloha
6310 5163 vedení úctu
3113
3314

celkem

30,60,9,6
5,0,54
5,2,21
5,5,150,10,3,2,20,135,10,5,0,3
375,-

33,98
10,8,65,130,20,8,45,14,35,10,1,10,198,17,82
94,8
20,23,7
8,53
1,5
2,5
25,3,45,15,4,100,5,12,25,4,500,10,3.965,46

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
Vyúčtování uložení TKO za rok 2013

Svozové dny TKO 2014

měsíc popelnic
popelnice
1.
75
2.
75
3.
75
4.
83
5.
85
6.
89
7.
99
8.
100
9.
99
10.
84
11.
76
12.
75

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

celkem za rok

skládkovné

1

3.415,- Kč
3.475,3.415,3.735,4.184,2.996,3.074,3.215,3.316,3.096,4.713,3.216,-

46,46,46,45,49,34,31,32,33,37,62,43,-

1. 1. - 4. 5
5. 5. - 7. 9.

24. 1.
21. 2.
21. 3.
18. 4.
15. 5.
26. 6.
24. 7.
21. 8.
19. 9.
17. 10.
28. 11.
26. 12.

29. 5.

a 8. 9. - 31.12 sudé týdny v pátek
sudé týdny ve čtvrtek

504,- Kč

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
V listopadu budou komunální volby, budeme si
tedy moci zvolit nové zastupitelstvo obce.
Apelujeme tedy na všechny občany, aby zvážili
možnost kandidovat do OZ a tím se spolupodílet
na fungování a řízení obce. Jako u každé volby, i
u této je důležité mít z koho vybírat. Pokud Vás
tedy práce pro obec zajímá, prosím, podejte svou
kandidátku během léta na MěÚ Vlašim, odbor
vnitřních věcí (termín upřesníme v dalších
Zpravodajích). Děkujeme

PROVOZ POŠTY OD 1.3.2014
Od 1.3. bude trvale změněna provozní doba
kamberské pošty. Zatím tedy nebude zrušena, ale
bude omezena její otvírací doba. Nově tedy:
Po, St, Pá 8:00 – 11:00; Út, Čt 12:30 – 15:30.
KONTEJNER, NEBEZPEČNÝ ODPAD A
ŽELEZNÝ ŠROT
I toto jaro se budete moci zbavit objemného,
železného a nebezpečného odpadu na náklady
OÚ. Termíny nám TS Vlašim oznámí později,
ale bude to opět v květnu.

OPRAVA POLNÍCH CEST
Podblanicko a.s. po dohodě s OÚ upraví cestu k „Březinám“ na vlastní náklady. OÚ v současné době
odstraňuje náletové dřeviny, tak aby na cestu mohly vjet stroje a úpravy dokončit. Později bude obnovena
rozoraná cesta nad Lagunami od cesty na Hrajovice k řece Blanici po hranici pozemků.
PAMÁTNÝ STROM
Koncem roku ČSOP Vlašim instaloval
k památnému stromu, dubu letnímu na konci pole
„U černého kříže“, tabuli. Jedná se o krásné
místo s výhledem, které je možné využít jako cíl
kratších vycházek.

V kanceláři OÚ je možné platit poplatky
za svoz TKO, psy, nájem obecních
pozemků aj.
SDH INFORMUJE
Naši dobrovolní hasiči dostali od Středočeského kraje „povodňovou“ dotaci 66tis Kč. Za tuto částku
zakoupili vozík pro stříkačku na výjezdy, sadu hadic, zásahové obleky, holinky a nepromokavé pláště.

CO NÁS ČEKÁ ….
MAŠKARNÍ BÁL
V pátek 28.2. bude Kamberk patřit maskám.
Tentokrát bude bál spolupořádat SRPK (Rodáci)
Kamberk a SDH Vilice. Bude připravena
tombola a zahraje kapela PITT Band.
NOC S ANDERSENEM
V pátek 4. dubna bude knihovna mimořádně
otevřena od 18 hodin až do noci. Pokud bude
mezi dětmi zájem, bude možné v knihovně
strávit noc. Budeme si číst, hrát a bude i bojovka.
VYNESENÍ MORANY
O smrtné neděli 6.4., tedy dva týdny před
velikonocemi se vynáší z obce Morana.
Tentokrát se sejdeme ve 14 hodin na hřišti u
kostela, odtud vyneseme Moranu k řece. Pokud
bude počasí příznivé, vydáme se na procházku
k památnému stromu a do lomu u „Březin“.
Špekáčky s sebou.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Ve středu 30. dubna se SDH Kamberk, po
loňském zklamání, postará o řádné spálení
čarodějnic. U hřiště bude v 18:00 zapálená fatra
pro děti. Následovat bude i velký oheň. Bude
zajištěno občerstvení i s nepostradatelnými
špekáčky.
OSLAVA DNE MATEK
O druhém květnovém víkendu bude opět
uspořádáno setkání u příležitosti oslavy Dne
matek. Pravděpodobně v sobotu 10. května
odpoledne. Těšíme se na Vás.
MARYŠA
Obnovená premiéra Maryši je stále připravena
pro letošní jaro. Až bude dohodnut termín, určitě
Vás budeme informovat buď v dalším
Zpravodaji, nebo na webových stránkách OÚ a
obvyklých vývěskách.

KNIHOVNA
Postupně se nám daří utrácet odměnu za Diplom za nejlepší knihovnu v soutěži Vesnice roku 2013.
V knihovně je k Vaší dispozici nový počítač s přístupem na internet zdarma, tiskárna, kopírka a scanner.
Dále jsme pořídili úklidové potřeby a celý zbytek bude využit na nákup knih. Také jsou v provozu nové
webové stránky knihovny: www.kamberk.webk.cz. Zde můžete najít nejnovější informace o otvírací době,
knižních novinkách a pořádaných akcích. Snad Vám stránky budou dobře sloužit.
Již nyní na Vás v knihovně čeká celá řada knižních novinek. Seznam novinek najdete na
www.kamberk.webk.cz

Zimní otvírací doba (od prosince do dubna): Čtvrtek 16:15 – 17:30

Z HISTORIE S PANEM VLADIMÍREM MYSLÍKEM
Mladovožické panství a Kamberk.

Kamberk byl déle než dvě století součástí
panství hraběcího rodu Kühnburků a jeho sídlo
bylo v Mladé Vožici. Všichni obyvatelé obcí,
které byly součástí tohoto panství, byli ve svém
životě ovlivňováni nařízeními vydávanými
správou panství a správními orgány města.
V celém panství žilo 9 957 obyvatelů.
V roce 1842 bylo v Mladé Vožici 260 domů a
žilo zde 1812 obyvatelů. Soustřeďoval se zde
společenský život, provozování všech druhů
řemesel, poměrně dobré cesty umožňovaly
dopravu do jiných měst. Byla zde škola, kam
chodily děti z celého okolí a také z Kamberka,
v roce 1831 byl zřízen chudobinec, o který se
staralo děkanství a v roce 1833 malá nemocnice,
kam dojížděl lékař z Tábora. Větší ubytovnu měl
zájezdní hostinec, několik obchodů a podomních
obchodníků, lékárna aj. V chudobinci bylo 34
lidí, kteří dostávali pravidelně peněžní příspěvek.
Poštovní spojení obstarávala pošta
v sousedním Linci. Poštovní spojení bylo
zavedeno do Tábora z Českých Budějovic.
Z Českých Budějovic pokračovalo dále do
Rakouska a bylo určeno jen pro příslušníky
panského rodu, pro spojení s Táborem ho mohli
také využívat purkmisři Mladé Vožice.
Vrchnost zaměstnávala mnoho lidí a práci
zde měli i někteří občané Kamberka, kteří se
uplatnili především v lesnictví, poněvadž se
dobře starali o lesy v Kamberském katastru.
Kamberští občané se starali také o těžbu dřeva,
pečovali rovněž o chov daňků (v panské oboře
jich bylo padesát, bílých, červených i černých),
v nedaleké bažantnici chovali bažanty. V lesích
bylo dostatek lovné zvěře a proto lovili pro
vrchnost zajíce, kterých bylo tolik, že je vrchnost
měla i na prodej. Panství zřídilo sedm revírů:
Zámecký, Elbančický, v Blanici, v Rodné,
v Miličíně, v Leštině a v Kamberku.
Ve všech rybnících, ať již byly panské
nebo ve vlastnictví obcí se lovili kapři, štiky,
pstruzi a úhoři. Ve vlastnictví panství bylo 279
koní, 2920 kusů hovězího dobytka, 5 677 ovcí,
1 400 kusů lovné zvěře a 89 koz.
Čtenáře Zpravodaje bude jistě také
zajímat, že v Šebířově pracovalo 24 lidí
bavlny,
papírna
v Kamberku
v přádelně

zaměstnávala 9 a někdy až 12 lidí. Významný a
velmi výnosný byl chov husí nejen v Kamberku,
ale i v Předbořicích a v Šebířově.
V topografii vydané v roce 1842 je
uvedena rozloha statku Kamberk v jitrech a ve
čtverečních sázích, její přepočet na hektary je
v následující tabulce:
Panské Poddanské Celkem
Obdělávaná pole
375,5 1665
2040,5
Rybníky, přilehlá pole 39,4
2,1
41,5
Neobděláv. pole, úhor 4,6
4,9
9
Louky
71,2 219,8
291
Rybníky,přilehlé louky 16
0,6
16,6
Pastviny
116,5 187,3
303,8
Lesy, lesní porosty
320
246
566
Celk. statek Kamberk 948,8 2361,9
3310,7
100
Procentuální propočet 28,7 71,3
V roce 1842 činila rozloha statku Kamberk
23,2% z rozlohy celého panství.
Je nutno poznamenat, že ve všech
topografických spisech a knihách se vyskytují
nepřesnosti, omyly a také početní chyby. Autoři
těchto spisů a knih však nemohli kontrolovat
správnost a věrohodnost údajů, které dostávali od
purkmistrů, rychtářů a farářů. V Schallerově
topografii Táborského kraje z roku 1789 je
například napsáno, že vzdálenost z Kamberka do
Tábora jsou dvě míle a z Kamberka do Prahy je
to 8 mil.
V roce 1854 byl vydán Zevrubný popis
Království
českého
nařízením
ministérií
záležitostí vnitřních, práv a financí. O Kamberku
je uvedeno toto:
Katastrální obec Kamberk obec Elhejšov
Městys Kamberk
Předbořice
Rozloha: 1827 jiter, 1520 sáhů, tj. 1052 ha.
V jiném příspěvku do našeho zpravodaje
seznámíme čtenáře se starými mírami a
s některými dalšími zajímavými údaji z minulosti
Kamberka.

Vladimír Myslík

Oznámení občanů
Touto cestou chceme poděkovat všem přítomným, především Mysliveckému sdružení, za
důstojné rozloučení s manželem a tátou Ladislavem Melicharem.
Paní Jenšíkové a panu Honsovi děkujeme za vřelé proslovy.
Ilona, Katka, Tomáš a Jana Melicharovi

Společenská rubrika
11.12. nás navždy opustil pan Ladislav Melichar
24.12. zemřela paní Anežka Kubálková
24.1. zemřela paní Božena Dobešová, vdova po spisovateli PhDr.Karlu Dobešovie
Významné jubilea v nejbližší době oslaví:
18.2. pan Jaroslav Štěpánek
12.3. pan Josef Kahoun
31.3. pan Lubomír Kostelka
23.4. pan Jiří Hons
20.5. paní Vladislava Sirotková
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Pátrání po zmizelém
Hledá se chocholouš obecný, kdysi běžně k vidění,
dnes na pokraji vyhynutí. Je velikosti většího vrabce,
světlehnědě zbarvené peří a má výraznou chocholku.
Nejčastěji běhá po zemi, na stromy téměř nesedá.
Pokud tohoto ptáka zahlédnete, prosím nahlaste toto
na tel: 605 522 692, nebo na chocholousi@seznam.cz
Mapování výskytu není časově omezeno.
Děkuji

Kalendárium
24.2.
28.2.
4.4.
6.4.
30.4.
11.5.

16:00
20:00
18:00
14:00
18:00

veřejná schůze OZ
Maškarní bál
Noc s Andersenem
Topení Morany
Čarodějnice
Oslava Dne matek
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