ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 52
Červen 2022
TOPENÍ MORANY

VELIKONOCE

V sobotu 9. dubna jsme s dětmi vyhnali zimu z
obce a utopili a ukamenovali Moranu. Zima se
nechtěla nechat vyhnat a během vycházky k řece
nás zasypala sněhem.

Velikonoce jsme oslavili v polovině dubna. Po
Kamberku chodilo hned několik “band”
koledníků, odhadem určitě kolem 40. Mnoha z
nás ani nestačila koleda pro tolik dětí.

ČARODĚJNICE

OSLAVA DNE MATEK

Tradiční pálení čarodějnic se pod patronátem
SDH Kamberk konalo poslední dubnový den.
Pro děti byly připraveny špekáčky k opečení.

V sobotu 28. května Obec uspořádala pro ženy
oslavu Dne matek s pohoštěním a živou hudbou.
Každá příchozí žena zároveň dostala květinu.
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OSLAVA A ŽEHNÁNÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTA
SDH Kamberk získalo prostřednictvím OÚ Kamberk zásahový vůz Volkswagen Transporter T5. Poté, co
bylo auto upraveno k výjezdu HZS připravilo sdružení společenskou akci na sobotu 21. května spojenou
s představením vozidla a jeho žehnáním. K tanci i poslechu hrála kapela Kamenická 4. Velitel sboru by
tímto rád poděkoval členům SDH Kamberk, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce a hlavně
poděkovat OÚ za financování převodu a úprav hasičského vozidla.

KONCERT KAPELY BRUTUS
V pátek 10. června se Kamberkem nesla hudba z koncertu kapely Brutus, který uspořádalo Pohostinství
Kamberk pod hospodou.
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ZÁJEZD
V sobotu 18. června se konal zájezd na trase hrad Zvíkov, plavba okolo Zvíkova, hřbitov Albrechtice nad
Vltavou a klášter Milevsko.

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
úvodem, kromě upřímného pozdravu pouze konstatování, že ani tentokrát nebude náš občasník plný
dobrých zpráv. Jen počasí nám přeje a je jen na nás, jak krásné jarní dny plně využijeme.
Já jako pravidelně začnu zprávou o tom, co se děje v obecních lesích. Veškeré pěstební práce jsou
prováděny v režii obce vlastním zaměstnancem panem Vladimírem Šafratou. Stavěly se nové oplocenky a
opravovaly staré. Probíhala výsadba stromků, borovic, modřínu a buku, celkem 6200 kusů na ploše 0,80
ha Po zalesňování následovalo vyžínání křovinořezem a podle potřeby aplikace postřiku proti škůdcům
na nových sazenicích. Do konce května bylo prodáno 1191 m3 dřeva, čistý zisk po odečtení prací 2 326
640 Kč. Palivového dřeva pro občany bylo prodáno 300,63 m3.
I nadále se budou vyhledávat a zpracovávat kůrovcové stromy.
Také u nás 2.dubna proběhla celorepubliková úklidová akce "Ukliďme Česko". Jako loni a v létech
předešlých se organizace ujala paní Nárovcová a pod její taktovkou se 25 dobrovolníků/včetně dětí/
prošlo na 11 trasách . Výsledkem jejich aktivní činnosti bylo 25 pytlů plných odpadků. Optimistický
výsledek je, že pytlů je rok od roku méně, lidé postupně chápou, kam patří odpadky.
Jaro nám přineslo bohatý kulturní život. 21. května hasiči uspořádali oslavu žehnání nového hasičského
automobilu. Je mojí povinností poděkovat všem organizátorům této akce. Přálo nám i počasí a tak si
všichni, kdo přijali milé pozvání členů SDH Kamberk, užili zábavy až do pozdních večerních hodin. Hned
příští sobotu 28.května se u nás slavil Den matek. Přítomné ženy obdržely jako vždy květiny a překvapeny
byly živou hudbou. Milou atmosféru setkání si užily i přítomné děti. 18.června měli zájemci o poznání
krás naší vlasti možnost zúčastnit zájezdu na Zvíkov a okolí. Škoda, že této možnosti užít si kolektivního
výletu nepřijímá více našich občanů.
V sobotu 4.června se naši hasiči v okrskové soutěži ve Vračkovicích umístili na předních místech. Mladí
hasiči obsadili první místo, muži nad 35 let 5.místo. Děkujeme za příkladnou reprezentaci naší obce
mladým hasičům a jejich trenérům. Po tři dny od 24. do 26.června naši hasiči , jmenovitě pánové Josef
Procházka, Jan Vosátka, Stanislav Hudec a Jan Kahoun prošli kurzem obsluhy motorové pily s tím, že
praktickou část absolvovali porážením stromů v obecním lese. Na ztávěr úspěšně složili zkoušky a my jim
děkujeme, že v současných klimatických podmínkách vše prodělali bez úhony na zdraví. Tím, že tito 4 naši
hasiči mají oprávnění zasahovat v případě polomů, stromů padlých přes silnici a pod., kdy je například
omezena doprava v katastru obce Kamberk, je to pro jednotku sboru dobrovolných hasičů velké plus.
Protože ani nás situace na Ukrajině nenechala lhostejnými, zaslali jsme v rámci finanční pomoci na účet
"Člověk v tísni" 15 tisíc korun a na pomoc uprchlíkům Charitě Vlašim 5 tisíc korun.
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Od Celní správy jsme získali vyřazené auto Renault Kargoo. Vůz po opravě a uvedení do
provozuschopnosti bude k dispozici obecnímu úřadu na plnění pracovních povinností.
Smutná zpráva, i když se to v současné situaci dalo očekávat , je zpráva z Ministerstva pro místní rozvoj.
Již podruhé naše žádost o dotaci na opravu místní komunikace tzv."K1" byla zamítnuta. Útěchou nám
snad může být skutečnost, že z 10 obcí v rámci mikroregionu Blaník žádná obec neobdržela ani jednu
dotaci.
Závěrem mého příspěvku bych vás pozvala na již tradiční brigádu na úklid obce před poutí. Věřím, že ti,
kteří již tradičně nám pomáhají s úklidem přijdou opět. Ráda bych, kdyby se tentokrát objevily i nové
tváře. Třeba ty, které občas nešetří kritikou na činnost obce. Podzimní volby do zastupitelstva obce dávají
příležitost každému, kdo je u nás přihlášen k trvalému pobytu, kandidovat a své názory na práci
zastupitelů osobně uplatnit v praxi.
Přeji vám sousedé, přátelé, naši občané i příležitostní rekreanti, užijte si léto u nás nebo kdekoli ve světě v
klidu a pohodě. Ve zdraví a s nadějí na šťastnou budoucnost.
Vaše starostka Alena Jenšíková
místních spolků.
5) ZO jednohlasně schválilo poskytnutí
finančního příspěvku na pomoc uprchlíkům z
Ukrajiny prostřednictvím společnosti "Člověk v
tísni" ve výši 15.000,- Kč. ZO poměrem hlasů 5
pro, 1 se zdržel hlasování (D. Šedivý) schválilo
příspěvek Charitě Vlašim na pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny ve výši 5.000,- Kč.
6) ZO jednohlasně rozhodlo, že v příštím
volebním období bude počet zastupitelů stejný
jako doposud, tedy 7 členů. Volby proběhnou 23.
a 24. září 2022, v červenci se budou podávat
kandidátní listiny.
7) Po vyvezení vytěženého dřeva bude nutná
oprava lesní cesty v katastru Hrnčíře. Obec
Vilice slíbila finanční podíl ve výši 10.000,- Kč.
8) ZO po projednání nemá připomínky k
projektu Natura 2000 - Blanice Vlašimská dle
předloženého návrhu.
9) ZO po projednání souhlasí s úpravou hranic
lokality Natura 2000 - Hadce u Hrnčíř dle
předloženého návrhu.
10) - Obec souhlasí s dělením pozemku parc.č.
3976 v k.ú. Kamberk dle geometrického plánu
414-44/2022.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 27. 4. 2022.
Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, D. Šedivý, Ing.
L. Zeman
Omluvena: L. Nárovcová
Ověřovatelé zápisu: E. Heřmánková, Ing. L.
Zeman
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:1) Kontrola usnesení ze 24. 2. 2022
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2022 č. 2
3) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v
budově č.p. 2 dosavadní nájemkyni M. V.
4) Hospodaření v obecních lesích
5) Finanční příspěvek na pomoc uprchlíkům z
Ukrajiny
6) Počet členů zastupitelstva obce v příštím
volebním období
7) Oprava lesní cesty v katastru Hrnčíře
8) Natura 2000 - Blanice Vlašimská
9) Natura 2000 - Hadce u Hrnčíř
10) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO projednalo a jednohlasně schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2022 č. 2 dle předloženého
návrhu.
3) ZO jednohlasně schválilo prodloužit nájemní
smlouvu na byt č. 3 v domě Kamberk č.p. 2
dosavadní nájemkyni M. V. za stejných
podmínek o rok, tedy do 30. 4. 2023.
4) Dokončuje se výsadba nových stromků (buk a
borovice) na Slepičárně. Nyní začne čištění lesa
po kácení v Horách i za pomoci brigádníků z

- Obec Kamberk souhlasí s dělením pozemku
parc.č. 3082/1 (Předbořice) v k.ú. Kamberk dle
geometrického plánu 412-42/2022.
- ZO jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr
prodeje části pozemku 3082/1, díl a+b o celkové
výměře 114 m2, odděleného na základě
geometrického plánu 412-42/2022. Jedná se o
uvedení skutečného stavu užívání pozemků do
souladu s evidencí nemovitostí.
4

- ZO jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr
směny (vzájemného prodeje) s dodatkem ve
prospěch obce Kamberk. Jedná se o směnu
obecních pozemků parc.č. 3742/4 o výměře 3677
m2, parc.č. 3743/4 o výměře 430 m2 (nově
vznikající pozemky na základě geometrického
plánu 401-229/2021), parc.č. 4417 o výměře
7201 m2, parc.č. 4471 o výměře 1357 m2,
parc.č. 4360 o výměře 851 m2, parc.č. 4466 o
výměře 2613 m2, parc.č. 4398/9 o výměře 62
m2, za pozemky vlastníka Crown resort&Spa
s.r.o, parc.č. 4785 o výměře 1747 m2, parc.č.
4077 o výměře 5258 m2, parc.č. 4048 o výměře
7097 m2, parc.č. 1446 o výměře 104 m2.

Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová, D. Šedivý.
Ing. L. Zeman
Omluven: Bc.J.Kosák
Ověřovatelé zápisu: D.Šedivý, Ing.L.Zeman
Zapisovatelka: Ing. A. Jenšíková
Program:
1. Kontrola Usnesení ze dne 27.4.2022
2. Úprava rozpočtu obce na rok 2022 č.3
3. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok
2021
4.Závěrečný účet obce za rok 2021
5. Žádost o navrácení přímých dopravních
spojů Kamberk-Praha a Praha -Kamberk tak,
jak. Jak byly před jejich zrušením.
6.
Hospodaření v obecních lesích
7. Podněty k zadání Územního plánu obce
8. Využití obecního automobilu Renault
Kangoo
9. Souhlas s dělením pozemků a souhlas se
změnou druhu pozemků na základě GP
394-98/2021 a 405-299/2021.
10. Souhlas s dělením a slučováním pozemků a
souhlas se změnou druhu pozemků p.č. 3082/1,
p.č. 3083 a p.č. 3084 na základě GP 412-42/2022
11. Prodej části pozemku p.č. 3082/1 /díl a + b/
o výměře 114 m2 na základě GP 412-42/2022
paní M.T.
12. Žádost o prodej obecního pozemku p.č.
1473/2
13. Směna pozemků s doplatkem ve prospěch
obce Kamberk. Směna obecních pozemků p.č.
3742/4 o výměře 3677 m2, p.č. 3743/4 o výměře
430 m2 (nově vznikající pozemky na základě GP
401-229/2021, p.č. 4417 o výměře 7201 m2, p.č.
4471 o výměře 1357 m2, p.č. 4360 o výměře 851
m2, p.č. 4466 o výměře 2613 m2, p.č. 4398/9 o
výměře 62 m2. Za pozemky vlastníka Crown
resort Spa s.r.o., p.č. 4785 o výměře 1747 m2,
p.č. 4077 o výměře 5258 m2, p.č. 4048 o výměře
7097 m2, p.č. 1446 o výměře 104 m2.

- Vzhledem k nevyhovujícímu stavu některých
herních prvků umístěných na hřišti pod
hospodou, ZO jednohlasně rozhodlo tyto prvky
zlikvidovat.
- Obec začala pracovat na územním plánu obce a
proto vyzývá všechny občany a majitele
pozemků a nemovitostí - pokud do budoucna
uvažujete o změně využívání vašeho majetku
podejte své návrhy do konce června na OÚ, aby
mohly být zakomponovány do podkladů zadání.
- ZO jednohlasně rozhodlo zadat firmě BES
Benešov opravu výtluků na místních
komunikacích.
- Sokol Kamberk vzal u Okresního soudu v
Benešově zpět svoji žalobu proti obci a zavázal
se uhradit obci náklady řízení.
- SDH Kamberk spolu s obcí zve všechny na
"Slavnostní předání a žehnání nového hasičského
automobilu". Oslava proběhne 21. 5. 2022 od
14:oo u hasičské zbrojnice.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce:
Ing. Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Eliška heřmánková, Ing.
Libor Zeman
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

14. Záměr směny obecních pozemků p.č. 311 o
výměře 54 m2, p.č. 313 o výměře 19 m2, p.č. 3/4
o výměře 50 m2, p.č. 3/5 o výměře 8 m2, p.č. 3/6
o výměře 59 m2, p.č. 3/7 o výměře 112 m2, tedy
celkem 302 m2 za pozemek pana J.Š. p.č. 4797/2
o výměře 153 m2. Pozemky se oddělují od
stávajících pozemků p.č. 3/1 a 4797 na základě
GP 394-98/2021 a 405-299/2021. Jedná se o

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 22. 6. 2022.
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vypořádání vlastnických vztahů u spodního jezu.
15. Směna, prodej, nákup pozemků na základě
GP 399-101/2018 pro kat.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 LV 10001
(Obec Kamberk) 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 výměře 93 m2 oddělovaný z pozemku
2720/1 a z LV 10001 (Obec Kamberk) díl e o
výměře 2 m2 oddělovaný z pozemku st. 10.
Jedná se o vypořádání vlastnických vztahů u
místní komunikace zvané "K1".
16. Ostatní obecní záležitosti.

9. 14. ZO souhlasí se zveřejněním záměru směny
obecních pozemků p. č. st. 311 o výměře 54 m2,
p. č. st. 313 o výměře 19 m2, p. č. 3/4 o výměře
50 m2, p. č. 3/5 o výměře 8 m2, p. č. 3/6 o
výměře 59 m2, p. č. 3/7 o výměře 112 m2,
celkem 302 m2 za pozemek pana J.Š. p.č. 4797/2
o výměře 153 m2, vše v k.ú. Kamberk. Pozemky
se oddělují od stávajících pozemků p. č. 3/1 a
4797 na základě geometrických plánů
394-98/2021 a 405-299/2021. ZO zároveň
souhlasí s dělením, scelováním, změnou druhu
pozemku a případným vyjmutím ze
zemědělského půdního fondu uvedených
pozemků a na základě uvedených geometrických
plánů. Směna bude bez doplatku. Jedná se o
vypořádání vlastnických vztahů u spodního jezu.
10. 11. - ZO souhlasí s prodejem části pozemku
p. č. 3082/1 (díl a + b) o výměře 114 m2 v
Předbořicích na základě GP 412-42/2022 paní
M.T. za cenu 300 Kč/m2. ZO zároveň souhlasí s
dělením a scelováním pozemků a se změnou
druhu pozemků p.č. 3082/1, p.č. 3083 a p.č.
3084, vše v k.ú. Kamberk, na základě GP
412-42/2022.
12. ZO jednohlasně zamítlo prodej obecního
pozemku p.č. 1473/2.
13. ZO souhlasí se směnou pozemků s
vlastníkem Crown Resort & Spa s.r.o. s
doplatkem ve prospěch Obce Kamberk ve výši
75.240 kč. .Směna Obecních pozemků parcelní
číslo 3742/4 o výměře 3677 m2, p.č. 3743/4 o
výměře 430 m2 (nově vznikající pozemky v
Hrajovicích na základě geometrického plánu
401-229/2021), p.č. 4471 o výměře 1357 m2,
p.č. 4360 o výměře 851 m2 , p.č. 4466 o výměře
2613 m2, p.č. 4398/9 o výměře 62 m2, za
pozemky vlastníka Crown Resort & Spa s.r.o,
parcelní číslo 4785 o výměře 1747 m2, p.č. 4077
o výměře 5258 m2, p.č. 1446 o výměře 104 m2,
vše v k.ú.Kamberk. Náklady na vypracování
směnné smlouvy a náklady na vklad do katastru
uhradí Crown Resort & Spa s.r.o. ZO souhlasí s
dělením pozemků 3741/1 a 3743 v Hrajovicích
(katastrální území Kamberk) na základě GP
401-229/2021. OZ zároveň souhlasí s případnou
změnou druhu pozemků a vyjmutím ze
zemědělského půdního fondu.
15. ZO souhlasí se směnou, prodejem a nákupem
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

2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2022 č. 3 dle předloženého návrhu.
3) ZO projednalo "Zprávu o výsledku
hospodaření obce za rok 2021".
4) ZO jednohlasně schválilo závěrečný účet obce
za rok 2021 bez výhrad.
5. ZO požaduje navrácení přímých autobusových
dopravních spojů Kamberk-Praha a
Praha-Kamberk. Dále u autobusových spojů z
Prahy, které navazují na přestupy ve Vlašimi a
Benešově směrem na Kamberk požadujeme , aby
byl reálný časový odstup, který umožní klidné
přesednutí. Velice často autobus od Prahy přijede
se zpožděním a není možno stihnout spojení z
Vlašimi nebo Benešova na Kamberk.
6. Veškeré pěstební práce byly prováděny v režii
obce vlastním zaměstnancem panem Šafratou.
Probíhaly výsadby lesnických dřevin borovice,
modřínu, buku v celkovém množství 6200 kusů
na 0,8 ha. Po zalesnění následovalo vyžínání
křovinořezem.To bude pokračovat i o
prázdninách, kdy se bude pokračovat ve
výstavbě nových oplocenek v Horách. Podle
potřeby se bude aplikovat postřik proti škůdcům
na nových sazenicích. Pokud se týká výroby a
prodeje dřeva, celkem bylo prodáno ke konci
května 1190,63 m3 dřeva, po odečtení nákladů
na zpracování činí čistý zisk 2 326 640 Kč bez
DPH. Lidem bylo prodáno 300m3 palivového
dřeva. Objednáno a nevykryto je ještě cca 100
m3 dřeva.
7. Probíhá shromažďování podnětů k Územnímu
plánu obce a to do konce června t.r. Do konce
srpna se budou podněty zpracovávat.
8. Bylo projednáno využití obecního automobilu
Renault Kangoo.
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m2 oddělovaný z pozemku 2720/6 a z LV 10001
(Obec Kamberk) 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 výměře 93 m2 oddělovaný z pozemku
2720/1 a z LV 382 na LV 10001 (Obec
Kamberk) díl e o výměře 2 m2 oddělovaný z
pozemku st.10. ZO zároveň souhlasí s dělením,
změnou druhu pozemku a případným vyjmutím
ze zemědělského půdního fondu u uvedených
pozemků. Jedná se o vypořádání vlastnických
vztahů u místní komunikace "K1"
16. - Na sobotu 2.července je vyhlášena již
tradiční brigáda na úklid obce před poutí.

- Naše žádost o dotaci na opravu místní
komunikace tzv."K1" na MMR byla zamítnuta.
- Dle časových možností BES Benešov bude
provedena oprava výtluků na místních
komunikacích.
- Urgujeme uvolnění neobydleného bytu v
budově č.p.2 na notářství v Benešově a současně
se přihlásíme v dědickém řízení s veškerými
pohledávkami.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce:
Ověřovatelé zápisu:
Zeman
Zapisovatelka:

Ing Alena Jenšíková
David Šedivý, Ing Libor
Ing Alena Jenšíková

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Informace k podávání kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva obce Kamberk, konaných ve dnech
23. a 24. září 2022.
Kandidátní listiny se podávají na Městském úřadě ve Vlašimi, dveře č. 002 u Ing Ivany Kotrčové v
době:
PO: 8:00 - 11:30; 12:30 - 17:00;
ÚT: 8:00 - 11:30; 12:30 - 14:00;
ST: 8:00 - 11:30;12:30 - 17:00;
ČT: 8:00 - 11:30; 12:30 - 13:00;
PÁ
8:00 - 11:30
Ve středu 29. 6. a ve čtvrtek 30. 6. 2022 bude přejímka kandidátních listin až do 18:00.
Poslední den pro dodání kandidátních listin je úterý 19. 7. 2022
Do Zastupitelstva obce Kamberk se bude volit 7 zastupitelů
Pro sdružení nezávislých kandidátů platí, že mohou mít na kandidátní listině 9 kandidátů.
Ke kandidátní listině musí být připojeno prohlášení kandidáta a petiční listina. Petiční listinu kandidáti
nepodepisují!!
Petiční listina pro "nezávislého kandidáta" musí obsahovat nejméně 8 podpisů a pro "sdružení
nezávislých kandidátů" nejméně 11 podpisů
Potřebné formuláře jsou k dispozici na OÚ nebo na webových stránkách obce
PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU
Opakovaně si na OÚ stěžují občané na auta parkující na chodníku. Parkování na chodníku ohrožuje
chodce, kteří musí při míjení vozidla vstupovat do vozovky. Jedná se hlavně o maminky s kočárky, ale i
všechny ostatní. Na chodníku se parkovat nesmí, není-li to výslovně povoleno. Řidič parkující na
chodníku se podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dopouští přestupku.
Prosíme řidiče, ať parkují v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích - ideálně na
vlastním pozemku. Pokud bude nadále docházet k parkování na chodníku, bude informována policie a ta
bude s řidiči jejich přestupky řešit.
TŘÍDĚNÝ ODPAD
Žádáme občany a rekreanty, aby dodržovali pravidla třídění odpadu do jednotlivých kontejnerů. V
poslední době je v kontejnerech odpad smíšený a ten tam rozhodně nepatří. Vhozením nevhodného
odpadu do kontejneru na tříděný odpad znehodnocujete tuto surovinu a maříte tak snahu ostatních třídit
správně. Pokud si nejste jistí, kam co patří, na kontejnerech je vše popsáno. Děkujeme
KOMINÍK
6. a 7.8.2022 je zajištěn kominík pro občany. Přihlášky a další info na OÚ. Cena celkem 600 Kč.
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PLÁNOVANÉ AKCE
2.7. 8:00 před budovou OÚ - BRIGÁDA na úklid obce před poutí
9.7. turnaj v nohejbale trojic na sokolském hřišti pod hospodou
16.7. turnaj ve volejbale smíšených družstev na sokolském hřišti pod hospodou
16.7. na sousedské posezení s mysliveckou kapelou Atlas zve Obec a SDH Kamberk - sál
23.7. dětský den na fotbalovém hřišti, pořádá TJ Sokol Kamberk
23.7. pouťová zábava na fotbalovém hřišti - hraje kapela “Šakalí dech”
16.9. velkoobjemový kontejner v Kamberku

Společenská rubrika
17.6. oslavil 82 let pan František Kříženecký
19.6. oslavil 65 let pan Oldřich Mára
28.6. oslavila 65 let paní Marie Jechoutková
4.7. oslaví 82 let paní Anna Melicharová
22.7. oslaví 70 let pan Ondřej Hirsch

29.7. oslaví 60 let pan Pavel Javorský
31.7. oslaví 75 let pan Josef Procházka
16.8. oslaví 82 let paní Božena Trojánková
24.8. oslaví 50 let pan David Šedivý
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně
zdraví do dalších let

Dne 15.června zemřel po delší nemoci ve věku nedožitých 85 let pan Karel Javorský,
Kamberk 45. Čest jeho památce.
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 52, vydáno 30. června 2022
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenčuní číslo MK ČR E 22095
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