ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – IV/2011
Konečně je tu jaro a s ním další vydání Zpravodaje. Zaznamenali jsme pro Vás jak staré, tak nové
„jarní“ tradice, které by mohly, a určitě budou, pokračovat i v dalších letech. Po ukončené plesové
sezóně přichází doba venkovních aktivit, ať už sportovních, či zábavných. Pilně se pracuje na
zahrádkách a nejeden z nás se pustil i do zútulnění svých obydlí. Obec se snaží, aby v katastru obce už
nevznikaly černé skládky a zdokonaluje odpadové hospodářství. Doufáme, že si opět najdete co Vás
zajímá a strávíte se Zpravodajem příjemnou chvilku.

VÍTÁNÍ JARA
O poslední březnové sobotě se sešlo několik nedočkavců, kteří se rozhodli zimu z obce vyhnat a přivítat
jaro. Zima se nedala lehko a nachystala nám chladný a téměř deštivý den. Možná proto se nás nesešlo víc,
přeci jen „březen, za kamna vlezem“. Přesto ti, co přišli, si celou akci užili a určitě se nás za rok sejde víc.
Morana byla upálena na lávce u navigace a její zbytky poslány po vodě. Následovala procházka do lesa, kde
jsme si prohlédli studánku „Na Sekeře“, kterou budeme postupně čistit a upravovat. Po rozboru vody, který
snad dopadne dobře, bude v katastru zdroj dobré pramenité vody. Celý den jsme ukončili u ohně v kruhu
posvátných kamenů, na břehu rybníka za kamberskou tvrzí, a konečně utišili hlad opečenými špekáčky.

ČARODĚJNICE
Tradiční pálení čarodějnic a stavění máje v Kamberku proběhlo v prostoru za fotbalovým hřištěm. Hranice
dřeva byla obrovská, čarodějnice na hranici neměla šanci. Májku místní pánové zvedli a usadili hravě,
nicméně májka zdobila panorama obce jen do noci na 2. května. Škoda.

SETKÁNÍ ŽEN
V dubnu bylo setkání žen zpestřeno o ukázku a výuku práce s pedigem. Každá si mohla vyrobit vlastní
košík, misku, či podnos. Za poplatek 100,- Kč si všechny odnesly nejen pěknou památku a novou
dovednost, ale i dobrý pocit z příjemně stráveného večera. Další „pedigový“ večírek bude 10. května.
Těšíme se na Vás.

ZUMBA
V pondělí 14. března proběhlo v Sokolovně první cvičení zumby. Na úvodní hodinu přišlo 26 žen. Za
doprovodu svižné, chytlavé hudby se cvičilo celých 60 minut. Cvičení pokračuje dále, vždy v pondělí od
19 hodin. Cena lekce je 40,- Kč, vstup na cvičení pouze v přezutí. Zachytili jsme pro Vás pánskou
návštěvu na cvičení 2. května. Je zřejmé, že se jedná opravdu o cvičení pro každého.

VÝLOV V PŘEDBOŘICÍCH
26. března byl vyloven horní rybník v Předbořicích. Bohužel tato akce nám unikla, tedy nemůžeme
nabídnout fotografie.
VELIKONOCE
Velikonoční pondělí, letos velice pozdní, nezvykle teplé a slunečné, vylákalo do ulic Kamberka bezmála
50 dětských koledníků. Možná Vás tento počet zaskočil a nestačili Vám zásoby vajec. Nezbývá než být
připraveni na příští rok. Tradice žijí.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 26. 4. 2011.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek,
I. Melicharová, L. Nárovcová, D. Šedivý,
A. Zachařová

7) Obci byla zamítnuta žádost o dotaci na
rekonstrukci lesní komunikace v Horách. ZO
jednohlasně odsouhlasilo podat žádost o dotaci na
Ministerstvo kultury na financování oslav 750 let od
založení obce. O úspešnosti ostatních podaných
žádostí ještě nebylo rozhodnuto.

Omluven: M. Kakos
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková

Program:
1) Kontrola usnesení z 22. 2. 2011
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2011
3) Hospodaření v obecních lesích
4) Prodloužení nájemní smlouvy na rybníky
SDH Kamberk
5) Prodloužení nájemní smlouvy na pozemek
parc. č. 4483 MS Blanice
6) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 (p.
Ivana Hrdličková)
7) Dotace na rok 2011, nová žádost na MK oslavy založení obce
8) Revize komínů na obecních budovách
9) Průběh investičních a zvelebovacích prací
obce
10) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO řádně zveřejnilo návrh úpravy rozpočtu obce
na rok 2011 a protože k tomuto návrhu
nebyly vzneseny ze stran občanů žádné připomínky
byla úprava jednohlasně schválena.
3) Při kontrole v obecních lesích bylo konstatováno,
že je zalesněno zhruba 2/3 z plánu dle LHP na rok
2011. Zbytek bude dokončen do 3. 5. 2011 kdy
proběhne další kontrola. Bylo převzato vytěžené
kůrovcové dřevo určené k prodeji. Myslivecké
sdružení Blanice brigádnicky vyčistilo a zalesnilo
přidělený díl v Předbořské stráni. Požadavky na
samovýrobu dřeva byly předány p. Šmídovi a ten
bude postupně práci zadávat.

8) Koncem června provede kominík revizi komínů na
obecních budovách a zároveň bude čistit komíny
zájemcům z řad občanů. Termín bude upřesněn ve
“Zpravodaji”, zájemci o vyčištění případně o revizi
komínu se mohou hlásit na OÚ.
9) Je připraveno dřevěné oplocení venkovní expozice
vystavených zemědělských strojů k instalaci a bude
zadáno zhotovení pergoly a domečku u dětského
hřiště a altánku v Hrajovicích.
10) - ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout Českému
svazu včelařů - základní organizaci Louňovice
příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
- Na obci proběhla kontrola z Hygienické stanice
Benešov
na
kvalitu
pitné
vody.
Bylo
konstatováno, že obec plní všechny zákonem dané
podmínky a pitná voda splňuje zákonem dané
parametry.
-ZO jednohlasně dává souhlas k uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích
ppč. 49/1 a 2790/1 pro uložení odpadní kanalizace
pro nemovitost č.p.80.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo záměr pronajmout
v případě zájmu potenciálních nájemníků obecní
pozemek č.p.631 u rybníka.
- ZO oznamuje občanům, že bude provedena
oprava vodovodního řadu (uzávěrů), na kterém byly
zjištěny poruchy před domy č.p. 31, 22, 76 v
termínech 14. 21. a 28. 5. 2011. Doprava bude
omezena značkami o práci na komunikaci.

5) ZO jednohlasně rozhodlo uzavřít smlouvu o
pronájmu obecního pozemku parc. č. 4483
(laguny) Mysliveckému sdružení Blanice na další 4
roky za současné nájemné 5.000,- Kč/rok.

- ZO oznamuje občanům že:
14. 5. 2011 - 12. 6. 2011 proběhne v obci sběr
železného šrotu na prostranství u OÚ
26. 5. - 27. 5. 2011 bude na prostranství vedle
pohostinství zbrojnicí přistaven velkoobjemový
kontejner. Obec dále zřídila kompostiště na uložení
posekané trávy, drnů a plevelů na vymezeném
prostranství proti váze u družstva. ZO upozorňuje,
že na skládku je zakázáno odhazovat větve, a
zbytky živočišného původu.

6) ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájemní
smlouvu na byt č. 4 v domě č.p. 2 dosavadní
nájemkyni pí Ivaně Hrdličkové o 1 rok t.j. do 30. 6.
2012 za dosavadních podmínek nájmu.

- ZO vzalo na vědomí žádost nájemce p. Říhy na
rekonstrukci elektroinstalace v pohostinství. Po
vyčíslení nákladů bude o provedení prací znovu
jednáno.

4) ZO jednohlasně schválilo uzavřít novou smlouvu s
SDH Kamberk na pronájem obecních rybníků
( Podhorník, Návesník v Předbořicích a na návsi v
Předbořicích) na další 4 roky.

…NĚCO O ODPADECH
KONTEJNER NA ODPAD U HŘBITOVA
Od 1. dubna je u hřbitova kontejner na hřbitovní
odpad. Důvodem k jeho pořízení je skládka,
která během let vznikla na mezi za hřbitovní zdí,
je nedůstojná a nevzhledná. Skládka bude
odstraněna a věříme, že pokud nabídneme
možnost ukládat odpad do nádoby, nebude znovu
obnovena. Ukládání odpadu mimo nádobu bude
pokutováno.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Bude přistaven mezi hasičskou zbrojnicí a
pohostinstvím ve čtvrtek 26. a v pátek 27.května.
Kontejner je určen na velkoobjemový odpad
občanů (podnikatelé si odpad likvidují na svoje
náklady). Do kontejneru ukládejte například
matrace, nábytek, staré oblečení. Nepatří sem
větve a odpad ze zahrádky, elektroodpad,
stavební suť, nebezpečný odpad.

ŽELEZNÝ ŠROT
Je možné opět shromažďovat od 14. května do
12. června vedle kontejnerů u hasičské zbrojnice.
Do železného šrotu můžete odkládat železo a
ostatní kovy.

1. stupeň (
2. zelená)
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Termín ještě není znám, bude upřesněn TS
Vlašim a poté uveřejněn na internetových
stránkách Obce a na vývěskách.

KOMPOSTOVACÍ MÍSTO
Obec zřídila kompostovací místo naproti bývalé
váze JZD, u cesty na Hrnčíře. Odkládat zde
můžete posekanou trávu, listí, nadrcené větve a
ostatní bioodpad. Dále již nebude možné
takovýto odpad skládkovat kdekoli jinde v obci.
Odkládání tohoto odpadu mimo vyhrazené
prostory může být posuzováno jako přestupek
nebo trestný čin. Například u mostu přes Blanici
někdo minulý týden odhodil větve hned za ceduli
zákaz skládky!!

NEDĚLNÍ KLID
Opakovaně se objevují stížnosti na porušování
nedělního klidu. Pokusme se v neděli omezit
hlučné práce, jako je řezání dřeva a sekání trávy.
Všichni máme kolem svých domů dostatek
práce, ale zkuste si spolu s ostatními užít klidnou
neděli. Respektujme i nedělního dopoledne, kdy
se věřící scházejí v kostele a nerušme jim jejich
setkání hučením sekaček, úpěním pil a
rámusením křovinořezů. Děkujeme.
KOMINÍK
Ve dnech 17. – 20. června bude v obci působit
kominík, pan Smítka. Zájemci o kontrolu,
vyčištění či revizi komína se mohou hlásit na
Obecním úřadě. Cena práce: čištění - 100,- Kč;
vydání zprávy o čištění a kontrole komína podle
nařízení vlády č. 91 z roku 2010 Sb – 200,- Kč
(revize je třeba pouze u nového, vyvložkovaného
případně vyhořelého komína).
OPRAVA VODOVODU
Z důvodu
narušení
vodovodního
řadu
v Kamberku budou o sobotách 14., 21., a 28.
května, bude-li třeba i 4. června, prováděny
opravy vodovodu u č.p. 22, 31 a 76. Na
poškozených místech dochází k úniku vody. O
opravu se postarají pan Šafrata a pan Forejt, kteří
se o vodovod zodpovědně starají. Vzhledem
k umístění poškození, bude provedena i částečná
uzavírka silnice.
ROZBOR PITNÉ VODY
Z vodovodu v Kamberku byl proveden
24.3.2011, kvalita vody je dobrá. Konkrétní
výsledky rozboru naleznete na www.kamberk.cz.
Zároveň úspěšně proběhla kontrola OHS.
VYMĚŘOVÁNÍ V KATASTRU OBCE
Nám oznamuje Zeměměřičský úřad svojí
Veřejnou vyhláškou, práce budou probíhat v
průběhu roku.
VÝMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI
Na základě veřejné vyhlášky FÚ Vlašim bude
možné až do 20. května v pracovních dnech od
8:00 do 15:00 (respektive do 17:00 hod) na
Finančním úřadu ve Vlašimi nahlédnout do
hromadného předpisného seznamu čj. 25495/11,
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje
daň z nemovitosti pro rok 2011 za nemovitosti
nacházející se v obvodu územní působnosti FÚ
Vlašim.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ
KVĚTINOVOU VÝZDOBU
750 LET PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
KAMBERKA
Oslavy se budou konat v sobotu 23. července
2011 po celé obci. Již je znám program dne a
jednotlivé atrakce. Zamýšlené překvapení již
dostává reálnější obrysy a věříme, že Vás zaujme
a potěší. Jak již víte z minulého vydání v obci
bude řemeslný trh i s ukázkou tradičních řemesel,
nejrůznější „retro“ hry a soutěže na hřišti,
šermíři, klauni a samozřejmě večer zábava.
Doufáme, že se o pouti sejdeme v hojném počtu
a počasí bude stát při nás. Pokud byste se rádi na
akci spolupodíleli finančně či organizačně,
prosím kontaktujte Obecní úřad nebo Lindu
Nárovcovou. Za každou pomoc velmi děkujeme.

v Hrajovicích, Kamberku a Předbořicích
Soutěž již probíhá a je jisté, že například
v Předbořicích bude velmi těžké určit
nejkrásnější zahrádku. Pomalu uzavíráme jarní
kolo. Jednotlivé zahrádky budou bodovány každý
měsíc. Zahrádky s největším počtem bodů budou
odměněny. Není třeba se přihlašovat, tak trochu
nakukujeme za ploty nepozváni. Každá z osad a
Kamberk budou hodnoceni zvlášť, aby všichni
měli podobné podmínky. Hodnoceny budou jak
ozeleněná okna, tak předzahrádky.
V podvečer v sobotu 23. července, tedy v rámci
oslav 750 let první písemné zmínky Kamberka
budou vyhlášeni výherci a budou jim předány
ceny.

CO NÁS ČEKÁ
(KVĚTEN – ČERVEN)

Samozřejmě můžete soutěžit i v dalších
soutěžích, tentokrát už bez psích kolegů.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
7.5. – rybářské závody na Podhorníku můžete
navštívit jako soutěžící i diváci od 6 hodin.
Závody budou probíhat s přestávkou do 15
hodin. Lov je povolen na jeden prut bez krmítka,
krmení
povoleno,
vezírek
a podběrák
podmínkou. Přihlásit se a zaplatit startovné 200
Kč je možno u Ing.Milana Dvořáka, tel
731115825. Bohaté občerstvení pro rybáře i
diváky je zajištěno. Pořádá SDH Kamberk.

RALLYE KAMBERK
4.6. – rallye Kamberk automobilově - zábavně sportovní závod se bude konat od 7:30 hod.

PEDIG
10.5. – ukázka a výuka práce s pedigem od 18
hodin v budově Obecního úřadu. Cena 100,- Kč
za výrobek.
PRODANÁ NEVĚSTA
21.5. – kamberští ochotníci vystoupí s Prodanou
nevěstou v Sudoměřicích u Tábora.
DEN DĚTÍ
1.6. – jistě již děti se svými psími kamarády pilně
trénují. Od 16 hodin bude u navigace
v Kamberku probíhat soutěž o nej… smíšený pár
(pes a jeho pán, pejsky si můžete i půjčit,
důležité je, abyste si spolu rozuměli). Se psím
kamarádem budete přeskakovat malé překážky,
poběžíte slalom, budete aportovat hračku a další
disciplíny, samozřejmě na vodítku. Není důležitá
poslušnost, ale dojem, jaký na porotu uděláte.

BLEŠÍ TRHY
11.6. – jarní bleší trhy můžete navštívit, případně
se zúčastnit, od 9:00 do 11:30 hodin na
Městečku. Prodejci všeho možného můžou
zaujmout stanoviště již od 8:30 hodin. Podívejte
se na půdy, do dílen, či třináctých komnat, všude
je něco, co nepotřebujete, ale někdo to třeba
ocení a vy si domů odnesete nějaký ten
přivýdělek.
11.6. - STAVĚNÍ MÁJE V PŘEDBOŘICÍCH

TJ SOKOL INFORMUJE
Dne 5.3.2011 byl zvolen výbor tělocvičné
jednoty „Sokol Kamberk“ v tomto složení:
starosta - Jechoutek Milan st.,
místostarosta ing. Dvořák Milan, jednatel
sekretář Kubů Stanislav st., hospodář Babor
Miroslav, náčelník Jechoutek Milan ml., cvičitel
dr. Hirsch Ondřej, vedoucí oddílů Moravec Petr
Současná činost v oddílech
1. Byla zahájena jarní část fotbalové soutěže.
Dosud bylo odehráno pět zápasů, dva jsme
vyhrály, dva prohrály a jeden skončil
nerozhodně. Rozlosování najdete na nástěnce na
budově sokolovny. Před prvním zápasem byla
provedena rekonstrukce sprch. Vodu nabíráme ze
sběrné jímky v rohu hřiště a tlačíme ji domácí
vodárnou do sprch. Máme dobrý tlak a sprchy
dobře fungují.
2. Byla provedena jarní údržba sokolského
cvičiště a zahájeno hraní nohejbalu a volejbalu.
Zájemci mohou chodit hrát kdykoliv po dohodě s
panem Říhou (provozovatel Pohostinství). Středa
je hracím dnem nohejbalu, v tomto termínu
pravděpodobně zastihnete dostatečný počet
spoluhráčů.
3. Nadále probíhá
pondělí od 19,00hod.

cvičení

„Zumba“,každé

4. Stále se hraje stolní tenis
5. 30.dubna 2011 si automobilové posádky pro
Rallye Kamberk vylosovaly startovní čísla a
obdržely propozice závodu.

Pravidla pro využívání sokolovny pro
společenské akce a akce podobného
charakteru
1. Každý, kdo by chtěl využít sál sokolovny
k jakýmkoli společenským akcím a akcím
podobného charakteru, je povinen podat
písemnou žádost k rukám výboru
tělocvičné jednoty.
2. Termín podání žádosti je nejpozději 14
dní před začátkem zamýšlené akce (ve
vlastním zájmu podejte žádost co
nejdříve, aby mohl být zablokován Váš
termín).
3. Po obdržení vyrozumění o půjčení sálu je
možno jeden den před akcí požádat o
zapůjčení klíčů p. Jechoutka Milana st..
Druhý den po skončení akce je nutné
uklidit sál a spolu s klíči předat p.
Jechoutkovi Milanu st.. Při nedodržení
termínu bude stanovena pokuta!
4. Při předání sokolovny prosím nahlašte
způsobené škody při akci, např. rozbité
stoly, židle, okna apod. (Způsobené škody
hradí pořadatel akce).
5. Stanovení ceny za půjčení sokolovny
Dle účelu: oslava narozenin 500,- Kč
Pořádání zábavy
1000,- Kč
Hry na počítačích
200,- Kč/pc
Pohřby
zdarma
(nepodléhá termín nahlášení 14 dní)
Toto stanovení se týká místních spolků a
občanů, pro ostatní bude stanovena cena
individuelně!
Adresa pro podání žádosti:

Milan Jechoutek
Kamberk 21
25706 Kamberk
Elektronické podání: jechoutekm@seznam.cz

Fotbalové zápasy
7.5.2011, sobota
14.5.2011, sobota
21.5.2011, sobota
5.6.2011, neděle
11.6.2011, sobota
18.6.2011, sobota

17:00
17:00
15:00
14:00
17:00
17:00

Kamberk
Kamberk
RÚ Kladruby
Miřetice „B“
Kamberk
Dolní Kralovice „B“

-

Keblov
Nesperská Lhota „A“
Kamberk
Kamberk
Křivsoudov
Kamberk

KNIHOINFO
Velice se omlouvám, ale zatím se mi nepodařilo
dokončit elektronický seznam knih k zapůjčení.
Doufám, že se mi ho brzy podaří dokončit, aby
alespoň na prázdniny bylo z čeho vybírat.
Knižní novinky
V březnu jsme získali od nakladatelství
Stratosféra tyto novinky:
Davies P.H. – Velšanka; Downhamová J. – Ještě
než umřu; Granger A. – Květiny na jeho pohřeb;
Haase-Hindenberg – Děvče z města mrtvých;
Hamerová Z. - Nářek ze tmy; Janouchová K. –
Horká stopa; Lustig A. – Zasvěcení; Kepler L. –
Hypnotizér; Oatesová J.C. – Znásilnění/milostný
příběh; Slocombe R. – Lolita komplex;
Svatošová E. – Budu zářit; Tarabusová Z. – Jak
voní Indie; Utami A. – Saman; Vadim R. –
Zamilovaný blázen; různé – Slepičí polévka pro
pracující ženu

V květnu jsme získali darem velké množství
Rodokapsů detektivních sešitů a „kovbojek“.
Ideální čtení pro Pány kluky. Děkujeme.
Donášková služba
Zvláště pro starší spoluobčany v Hrajovicích,
Předbořicích, ale i v Kamberku je zajištěna
donášková služba. Pokud máte zájem, prosím
kontaktujte mne na tel: 777 938 568. V knihovně
se na Vás těší Linda Nárovcová
Veřejný internet
Již je opět zprovozněn. V otvírací době knihovny
je internet vždy zapojen a jsem Vám k dispozici i
s pomocí. Mimo otevírací dobu je možné se
domluvit na níže uvedeném telefonním čísle.
Otvírací doba: Středa 9:45 – 10:15; Čtvrtek
16:30 – 18:00; Dle domluvy i mimo otevírací
dobu. Můžete mě kontaktovat i na e-mailu:
Linda.Nary@volny.cz, případně na facebooku

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
10.5. – „Světáci“ – Benešov – představení Zdenka Podskalského v podání Divadelní společnosti Háta
Olgy Želenské
10.9. – „Cesta kolem světa“ – otáčivé hlediště v Českém Krumlově – akční komediální jízda pro celou
rodinu, loutkohra – 2 vstupenky na OÚ, cena s dopravou 500,- Kč
DOTACE
Po uzávěrce jsme se dozvěděli tak potěšující zprávu, že jsme museli najít místo v tomto vydání
Zpravodaje a přiblížit Vám předmět dotace! V úterý nám bylo oznámeno, že Obec se úspěšně ucházela o
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Konkrétně se jedná o veřejná prostranství v obci. Uspěli jsme jako
jediní z celkem 7 žádajících obcí v našem regionu. Velký dík patří 12 z celkem 19 dětí žijících v obci,
které se začátkem roku sešly na Obecním úřadu a namalovaly svou představu dřevěných staveb, které
jsme chtěli z této dotace postavit.
Nyní blíže k samotnému projektu. Cílem projektu je vybudování zázemí/přístřešků v obci i místních
částech a oživení zeleně v obci. Toto by mělo zatraktivnit obec pro potencionální zájemce o trvalý život
v obci a podpořit život mladých rodin, stejně jako umožnit setkávání občanů ve veřejném prostoru.
Konkrétně bude vybudováno:
- pergola u dětského hřiště v Kamberku o půdorysu 250 x 500 cm. Zde bude možné se schovat při
nepřízni počasí, najít stín v horkých dnech i třeba jen posedět a poklábosit. U pergoly bude
vysazeno několik popínavých růží, které v budoucnu schovají konstrukci. Současně zde bude
vysazeno i několik keřových růží a keřů.
- Dětský domeček u dětského hřiště. Děti rády vyhledávají skrýše, stavějí si „bunkry“, zkrátka si
rádi někam zalezou. U hřiště jim toto umožní dřevěný domeček o půdorysu 130 x 130 cm.
- Altán v Hrajovicích. Současná plechová čekárna je nedůstojná a nevzhledná, na jejím místě bude
nahrazena dřevěným altánem o šestihranném půdorysu o průměru 300 cm. Po vnitřním obvodu
bude umístěna lavice a stolek. Ke každé patce altánu bude vysázeno po 2 popínavých růžích a po
obvodu i několik růží keřových.
- Bude doplněna zeleň na náměstí, obnoveny tuje okolo hřbitova. V Předbořicích budou vysazeny
smuteční vrby v okolí návesního rybníka, a růže u kapličky.
Vše by mělo být realizováno do začátku prázdnin, tak aby v létě bylo možné stavby již využívat. Celková
výše dotace je 140 427,- Kč, spoluúčast obce činí 60 183,- Kč, celkové náklady tedy jsou 200 610,- Kč.

Společenská rubrika
Půlkulaté narozeniny v nejbližší době oslaví:
6.5. pan Stanislav Hudec
1.6. paní Anežka Vobrátilová
Významné jubilea oslaví
15.6. pan Vladimír Šafrata
24.6. pan Ladislav Ondrák
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

V březnu nás opustili
pan Pavel Sirotek
paní Věra Wildtová

Kalendárium
7.5.2011
7.5.2011
10.5.2011
21.5.2011
26.-27.5.2011
1.6.2011
4.6.2011
11.6.2011
11.6.2011
17.-20.6.2011
20.6.2011
24.-26.6.2011
23.7.2011
10.9.2011

6:00
18:00
18:00

16:00
9:00

18:00

Rybářské závody na Podhorníku
Porada spolků ke přípravám 750 let první písemné zmínky Kamberka
Kurz práce s pedigem (pletení misek, košíků)
Prodaná nevěsta v podání kamberských ochotníků v Sudoměřicích
Velkoobjemový kontejner vedle pohostinství
Den dětí
Rallye Kamberk
Jarní bleší trh na Městečku
Stavění máje v Předbořicích
Kominické práce dle objednání
Schůze zastupitelstva obce
Mezinárodní lukostřelecké závody v katastru obce
Oslavy 750 let první zmínky Kamberka
představení „Cesta kolem světa“ – otáčivé hlediště v Českém Krumlově
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