ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 31
červenec 2017

CESTA ZA ZLATEM
Již 4. ročník pochodu spojeného s rýžováním zlata se konal 20. května. Akce se zúčastnilo kolem 130 lidí a
tradičně jí pořádal Český svaz ochránců přírody Vlašim - Geopark Kraj blanických rytířů, Český klub
zlatokopů, Obec Kamberk a Biofarma Dolejší mlýn.

1

STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Máj se letos v Kamberku stavěla 30. dubna na hřišti za hospodou, kde bylo připraveno občerstvení,
čarodějnice se pálily u hřiště fotbalového.

ÚČAST V SOUTĚŽI VESNICE ROKU
Obec Kamberk se i letos zúčastnila soutěže vesnice roku. Jak informuje paní starostka ve svém příspěvku,
díky prezentaci na farmě Lindy Nárovcové jsme získali diplom za spolupráci se zemědělským subjektem a
„koláčovou“ cenu. Fotografie jsou z návštěvy komise a z předávání cen.

OPRAVA JEZU NA ŘECE BLANICI
Povodí Vltavy opravilo v červnu spodní jez, který protékal.
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PIONÝRSKÁ DECHOVKA ŠEBÍŘOV A PEPA NAUŠ V KAMBERKU
V sobotu 24. června se v Kamberku konaly oslavy 60. výročí prvního koncertu Pionýrské dechovky
Šebířov, kromě oslavenců vystoupili také Veselá pětka a Malá muzika Nauše Pepíka. Na akci se přišlo
podívat kolem 200 lidí.

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Se začátkem léta a příjezdem rekreantů se rychleji plní nádoby na tříděný odpad. Obec objednala na letní
měsíce jejich častější vyvážení. Bohužel dochází k odkládání odpadů mimo nádoby, což je nepřijatelné a
zároveň protizákonné jednání hned podle několika právních předpisů. Pokud je kontejner plný a nic už se
do něj nevejde, je jediné správné řešení odnést svůj odpad domů a počkat, až budou nádoby vyprázdněny.
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ZÁJEZD
27.května proběhl zájezd nejen na Svatou horu u
Příbrami. Další zájezd se připravuje na září
s trasou: zámek Hluboká + zoo Obora, zámek
Orlík, projížďka po Orlické přehradě, možná
zastávka v infocentru elektrárny Temelín

OPRAVA TRANSFORMÁTORU
Začátkem května proběhla oprava transformátoru .

PÁD STROMŮ NA VEDENÍ ROZHLASU
V květnu se vyvrátily dvě veliké vrby na břehu
řeky Blanice. Strom při svém pádu strhnul vedení
obecního rozhlasu do Hrajovic, které jsou zatím
bohužel bez signálu.

OPRAVA VODOVODU
Fotografie z červnové opravy havárie vodovodu a
kanalizace.

DEN MATEK
V sobotu 13.května se uskutečnila tradiční oslava
Dne matek.

OBECNÍ BRIGÁDA
Brigáda na úklid obce se konala 3.června.
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SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Začíná léto a tudíž jarní část soutěže okresního přeboru máme za sebou. Soutěž se nám udržet
nepodařilo i přesto, že výkony v jarní části v řadě zápasů byly velmi dobré.Věříme, že hráči získali řadu
zkušeností a v nejbližších letech je zúročí pro návrat zpátky. Rozhodně kvalitou na soutěž mají je ale třeba
zlepšit účast na zápasech a také by nebylo špatné začít trénovat. V novém ročníku budeme hrát třetí třídu,
na kterou se hráči těší, protože jsou přesvědčeni, že zase přijde dlouhá řada výher. Přejme to i našim
fanouškům.
Po prázdninách začínají hrát soutěž i naši žáci. Budou hrát jako starší přípravka, ve spojení s
Louňovicemi vytvoří jedno družstvo. Jmenovat se budou KALOUP - to znamená Kamberk, Louňovice
přípravka. Z Kamberka budou hrát : Hřebačka Sebastián, Šváb Filip, Procházka Filip, Doubek Filip, Sylva
Zemanová, Šváb David, Zachař Jáchym, Adam Doubek, Lukáš Hess, Vosátka Tadeáš, Patrik Hozman,
Vosátka Mikuláš, Macoun Matěj. Trénujeme dvakrát týdně pod vedením trenérů Jechoutka, Tuleje,
Dvořáka. Asistentem trenérů bude Kryštof Zachař, který se s hráči připravuje, ale vzhledem k tomu, že už
je to mladší žák za přípravku nastoupit nemůže.
To jsou zprávy ze sokolského fotbalu. Dále připravujeme "Kamberskou pouť" a nohejbalový turnaj.
Zprávu o tom dostanete na letáčcích.
Za Sokol Kamberk Milan Jechoutek.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
uplynulo čtvrt roku a usedám k napsání mého osobního příspěvku, protknutého osobními pocity z akcí,
které se během posledních 3 měsíců udály. A nebylo jich málo, ať se jednalo o akce charakteru
společenského nebo investičního.
Vrátím se k minulému příspěvku a jsem ráda, že vám mohu sdělit, že prostřednictvím Středočeského kraje
jsme získali dotaci na opravu propustku za řekou ve výši 900 tis. Kč. Jedná se o propustek "u Maškových".
Bohužel příspěvek z MMR na opravu druhého propustku "u Slabých" jsme nedostali. Mohu vám slíbit, že
na podzim, kdy mají být vypsány nové výzvy, to zkusíme znovu.
V soutěži Vesnice roku 2017 jsme jako jediní letos získali ocenění dvě. Koláčovou cenu za buchty , které na
Dolejším mlýně členové hodnotící komise ochutnali, a potom, a to je hlavní, protože zde čekáme i finanční
ohodnocení, Diplom za spolupráci se zemědělským subjektem. Přiznám se, že jsem očekávala vyšší
ohodnocení, neboť v tom, co jsme prezentovali jsme jedineční , viz snaha o zachování endemické rostliny
kuřičky hadcové, obnovu studánky v Hrajovicích, květinovou výzdobu obce, společenské akce napříč
sousedními obcemi. Bohužel, u nás je stále jedna a ta samá bolest a to malé zapojení občanů do života
obce i do prezentace.
V souvislosti s tím, musím konstatovat, že i účast občanů na brigádě, za účelem úklidu obce, byla v
porovnání s minulými roky nízká. O to větší byla výkonnost přítomných brigádníků a tak se nám, i s tím
málem, podařilo všechny plánované práce provést. Díky těm 14 výkonným pracovníkům, kteří i ve vedru
odvedli mimořádný výkon.
Musím také poděkovat jménem svým i jménem rodiny Hajných všem, mužům i ženám, kteří po opravě
dávali na svá místa oltáře a následně uklízeli vnitřek kostela před pohřbem pana Stanislava Hajného. Je to
názorný příklad obětavosti a úcty k sousedům. Příklad toho, že existuje sounáležitost a bez zvláštních výzev
si lidé uvědomí, co je jejich občanská povinnost a úcta ke svým bližním. Díky všem.
Nyní se vrátím k oslavě pořádané obecním úřadem při příležitosti Dnu matek. Svátek maminek jsme si u
nás připomínali v sobotu 13.května. Mnozí z nás víme, že tento svátek se u nás prvně slavil v roce 1923 na
popud paní Alice Masarykové, jako oslava mateřství a jako poděkování ženám, které již v roce 1870
vyzvaly ve Svém Provolání ke sjednocení proti válkám. To je něco málo z historie. Vraťme se však do
současnosti. V sobotu 13.května jsme se my, ženy a matky, v počtu u nás obvyklém, sešly v sále
pohostinství, abychom se chvilku pobavily, popovídaly, přijaly malé občerstvení od obecního úřadu.
Místostarosta pan Josef Procházka přivítal každou z nás kytičkou a upřímným přáním všeho dobrého.
Abychom program trochu obměnili, pozvali jsme děti z hudebního kroužku v Louňovicích, aby ukázaly , co
se od začátku školního roku pod vedením paní Kláry Pospíšilové naučily. My, co jsme této části programu
věnovali pozornost, museli jsme obdivovat děti i paní Pospíšilovou. O to více nás na druhou stranu
překvapily některé účastnice setkání , které bez ohledu na to, že ruší ty, které se o produkci zajímaly, si
nepřetržitě hlučně povídaly. Už vůbec nemluvím o tom, že podobné jednání je neúcta k těm, kteří se snažili
svým výkonem zaujmout. V té souvislosti, ať chci nebo ne, musím se vrátiti na začátek oslavy, kdy jsem se
několik minut marně snažila o chvilku ztišení, abych mohla přítomné jménem obecního úřadu přivítat a
seznámit je s programem. Ať mne ostatní prominou, ale váhala jsem, zda se mám k tomuto mému osobnímu
zklamání ze Dne matek vrátiti, či ne. Ale musela jsem. Je třeba, abychom si uvědomili, že takového oslavy
nejsou v každé obci samozřejmostí. Musím připomenout, že stejně tak výkon mladých ze skupiny "Vožičáci"
byl obdivuhodný. Celé odpoledne nám mladí hráli skladby z okruhu nám starším, blízké. Z ranku lidové a
dechové hudby. Díky jim. A na závěr,obě skupiny nás bavily zcela zdarma, bez nároku na odměnu. Když
odcházely, ještě nám děkovaly, že jsme je pozvaly.
Další, pro meziobecní spolupráci významnou akcí bylo vystoupení kapely známé z televizní stanice Šlágr,
Malé muziky Nauše Pepíka. V kamberské hospůdce se v sobotu 24.června sešlo na 200 lidí od nás i z
okolních obcí, jednalo se o závěr oslav 60.výročí vzniku Pionýrské dechovky v Šebířově. Nemusím zde
připomínat, že kdo se zúčastnil, určitě nelitoval a kéž by podobných akcí bylo více.
V sobotu 20.května se konal již 4.ročník pochodu Cesta za zlatem. Přes 130 dětí i dospělých vyrazilo na
jednu ze tří tras zakončených rýžováním zlata. Začátek akce i zakončení se pro každého účastníka konal na
Dolejším mlýně u majitelky Lindy Nárovcové. I tato akce má mimořádný význam pro propagaci naší obce,
neboť většina účastníků navštíví naše muzeum a seznámí se s naší upravenou, květinami vyzdobenou obcí.
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1.května při příležitosti májových oslav se ve Vlašimi konala přehlídka historické hasičské techniky , které
se zúčastnili na zámecké louce pod Samsonem i naši hasiči. Za dobrý výkon přivezli Pamětní list a
poděkování za udržování historické hasičské techniky. Obecní úřad děkuje všem zúčastněným hasičům za
reprezentaci a propagaci .
Jak se mohl kdokoli z vás přesvědčit, hospoda funguje . Paní hostinská je výborná kuchařka, větší akce
zvládá dobře. Hospoda je čistá, prostředí příjemné, květinová výzdoba přispívá k milé atmosféře. Bez
hospody obec nežije. Vzájemná spolupráce s obcí je na dobré úrovni.
Zavřená prodejna nás mrzí. Věříme, že se nám časem podaří situaci vyřešit. Bojíme se o stav doposud
zachovalé budovy a nenajdeme-li nájemce na ni, jako na prodejnu , budeme hledat její další využití.
Pokud se investičních akcí týká, jistě jste si všimli, dávali jsme do pořádku vodovodní a kanalizační řad
pod bytovkami. Ještě zbývá položit dráty obecního rozhlasu a veřejného osvětlení. Další finančně náročnou
akcí bude zajistit svod dešťové kanalizace od pohostinství a budou-li peníze i od budovy bývalé školy.Kdo
navštěvuje hřbitov, jistě si povšiml neutěšeného stavu kapličky. Ta je v majetku církve, která však údržbu
kaple převádí na Obec, jako na správce hřbitova. Drobnější opravu bychom finančně zvládli, ovšem zde se
jedná o nákladnější opravu vnější fasády včetně římsy pod střechou. Dále jednáme s církví a o výsledku
jednání vás budeme informovat.
Tentokrát jsem příspěvek poněkud protáhla a tak už vám všem, milí občané i příležitostní rekreanti přeji
sluníčko, ne tak moc prudké, ale jenom příjemné a přitom, aby mohlo jít i o koupání. Houbařům, jako jsem
třeba já, přeji houbařské žně, i když zatím to tak nevypadá. Ať se nám letos vyhnou povodně, ale ať při tom
nám obloha sama zalije zahrádky. Ať nás nic nebolí a nebojme se na sebe usmívat a mít se rádi, nejen
pouze v rodině. Nashledanou při příštím, třicátém druhém Zpravodaji o Kamberku a jejich občanech.

Vaše starostka Alena Jenšíková

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 22. 5. 2017.

3) ZO jednohlasně odsouhlasilo přijetí dotace z
rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu
propustku po povodni.
4) V úterý 6. 6. 2017 přijede hodnotící komise
soutěže Vesnice roku, letos se přihlásilo pouze
13 obcí ze Středočeského kraje a jen 3 z okresu
Benešov.
V sobotu 3. 6. 2017 organizuje obec tradiční
brigádu na úklid obce a vyzývá všechny, kterým
leží vzhled naší obce na srdci - přijďte pomoci
(nářadí s sebou).
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na byt č. 3 v budově č.p. 2
dosavadní nájemkyni paní Miluši Vosátkové do
30. 4. 2018.
6) Obec převzala vytěžené kůrovcové dřevo v
množství 81 m3 , které bude příští týden
vyfakturováno. Část holých ploch byla vysázena,
bude se pokračovat na podzim. Začala příprava
plochy k sadbě na Roudném.
7) ZO jednohlasně odsouhlasilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základní
školy a mateřské školy.
8) ZO jednohlasně odsouhlasilo výzvu k podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s
názvem: Obnova propustku po povodni
/propustek č.1/ s uzávěrkou nabídek k 15. 6.
2017.

Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu:
F. Kříženecký, I. Melicharová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 27. 3. 2017
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 3
3) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na
obnovu propustku po povodni
4) Naše účast v soutěži Vesnice roku 2017
5) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v
budově č.p. 2 paní Miluši Vosátkové do 30. 4.
2018
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Obecně závazná vyhláška školský obvod
8) Odsouhlasení výzvy k podání nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
Obnova propustku po povodni (propustek č. 1)
9) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 27.3.
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2017 č. 3 dle předloženého návrhu.

7

Zapisovatelka: V. Sirotková

9) - ZO jednohlasně odsouhlasilo zadat opravu
pohřebního vozu firmě Josef Procházka,
Kamberk 108.
- ZO jednohlasně rozhodlo zbudovat osvětlení
místní komunikace v Kamberku od bytovek ke
komunikaci č. 125/II.
- ZO jednohlasně rozhodlo odložit rozšíření
vodovodního řadu k nemovitosti č.e. 02 na příští
rok.

Program:
1) kontrola usnesení z 22. 5. 2017
2) úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 4
3) hospodaření v obecních lesích
4) projednání Zpracování projektové studie
proveditelnosti opravy propustku č. 2 firmou
HMR service s.r.o.
5) oprava díla - vodovod a kanalizace od
bytovek směrem k silnici 125/II
6) odvodnění volejbalového hřiště pod hospodou
7) oprava propustku č. 1 - výsledek výběrového
řízení na dodavatele
8) ostatní obecní záležitosti

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: František kříženecký
Ilona Melicharová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

1) Byla provedena kontrola usnesení z 22.5.
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2017 č. 4 dle předloženého návrhu.
3) V současné době probíhá v obecních lesích
ožin v pasekách a obec prodala 80 m3 dřeva do
Lukavce, ještě je přejatých 27 m3, které čekají
na odvoz. ZO jednohlasně rozhodlo vytěžit dřevo
v tzv. naléhavé těžbě v Horách, stromy zahnívají
od pařezu, přestárlý porost.
4) ZO jednohlasně rozhodlo prozatím nezadávat
"Zpracování projektové studie proveditelnosti
opravy propustku č. 2" firmě HMR service s.r.o..
Zároveň jednohlasně rozhodlo podat na podzim
znovu žádost o dotaci na opravu propustku č. 2
ve spolupráci s manažerkou Svazku obcí Blaník
Eliškou Švejdovou.
5) V květnu a červnu 2017 proběhla oprava
havárie vodovodu a svodu dešťových vod od
bytovek k silnici 125/II, zbývá vybudovat zde
veřejné osvětlení a rozhlas.
6) ZO v součinnosti se Sokolem Kamberk a SDH
Kamberk provede místní šetření a poté
rozhodne jakým způsobem odvodní volejbalové
hřiště pod hospodou.
7) Obec v souvislosti s opravou propustku č. 1
oslovila 5 firem, dvě se z kapacitních důvodů k
soutěži nepřihlásily, jedna dodala neúplný návrh
a byla proto ze soutěže vyloučena, v soutěži
zůstaly firmy BES Benešov a Swietelsky
stavební Tábor. Kritériem byla nejnižší cena a
proto vyhrála firma BES Benešov, která opravu
provede za 828.912,- Kč. ZO pověřilo starostku
obce k podepsání smlouvy o dílo.
8) - ZO jednohlasně rozhodlo v příštím roce
vyvložkovat komín v pohostinství a instalovat v
bytě v poschodí 3 radiátory. Náklady zahrne do
rozpočtu obce na rok 2018.
- ZO jednohlasně rozhodlo přes léto nechat
častěji vyvážet směsné plasty (žlutý kontejner) v
Kamberku 1 x týdně a v Hrajovicích 1 x za 14
dní.
- V soutěži "Vesnice roku 2017" získala naše
obec "Diplom za spolupráci se zemědělskými

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 22. 5. 2017.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2017 č. 3 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo přijetí dotace z
rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu
propustku po povodni.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na byt č. 3 v budově č.p. 2
dosavadní nájemkyni paní Miluši Vosátkové do
30. 4. 2018.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základní
školy a mateřské školy.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo výzvu k podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s
názvem: Obnova propustku po povodni
/propustek č.1/ s uzávěrkou nabídek k 15. 6.
2017.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo zadat opravu
pohřebního vozu firmě Josef Procházka,
Kamberk 108.
- ZO jednohlasně rozhodlo zbudovat osvětlení
místní komunikace v Kamberku od bytovek ke
komunikaci č. 125/II.
- ZO jednohlasně rozhodlo odložit rozšíření
vodovodního řadu k nemovitosti č. e. 02 na příští
rok.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 3. 7. 2017.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, J. Procházka
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subjekty" a "Koláčovou cenu". Slavnostního
vyhlášení v Kutné Hoře se zúčastnila starostka
ing A. Jenšíková i místostarosta J. Procházka.

ve spolupráci s manažerkou Svazku obcí Blaník
Eliškou Švejdovou.
- Obec v souvislosti s opravou propustku č. 1
oslovila 5 firem, dvě se z kapacitních důvodů k
soutěži nepřihlásily, jedna dodala neúplný návrh
a byla proto ze soutěže vyloučena, v soutěži
zůstaly firmy BES Benešov a Swietelsky
stavební Tábor. Kritériem byla nejnižší cena a
proto vyhrála firma BES Benešov, která opravu
provede za 828.912,- Kč. ZO pověřilo starostku
obce k podepsání smlouvy o dílo.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš
Josef Procházka
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 3. 7. 2017.

- ZO jednohlasně rozhodlo v příštím roce
vyvložkovat komín v pohostinství a instalovat v
bytě v poschodí 3 radiátory. Náklady zahrne do
rozpočtu obce na rok 2018.
- ZO jednohlasně rozhodlo přes léto zkrátit
frekvenci svozu směsných plastů (žlutý
kontejner) v Kamberku 1 x týdně a v Hrajovicích
1 x za 14 dní.

- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2017 č. 4 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně rozhodlo vytěžit dřevo v tzv.
naléhavé těžbě v Horách, stromy zahnívají od
pařezu, přestárlý porost.
- ZO jednohlasně rozhodlo prozatím nezadávat
"Zpracování projektové studie proveditelnosti
opravy propustku č. 2" firmě HMR service s.r.o..
Zároveň jednohlasně rozhodlo podat na podzim
znovu žádost o dotaci na opravu propustku č. 2

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

PLÁNOVANÉ AKCE
POUŤOVÝ DĚTSKÝ DEN
V sobotu 22.7. od 8:30 bude na fotbalovém hřišti
pořádán dětský den se soutěžemi a tombolou.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 29.7. od 9 hodin se na hřišti za
Sokolovnou koná tradiční nohejbalový turnaj
tříčlenných družstev. Přihlášky do 25.7. u Milana
Jechoutka na tel 722 905 188.

POUŤOVÉ ATRAKCE
O pouťovém víkendu, 22.a 23.7., budou u bytovek
pouťové atrakce rodiny Němečkových, v sobotu
večer se střelnice tradičně přesune před hospodu.

ZA CÍSAŘE PÁNA A JEHO RODINU
aneb ZACHOVEJ NÁM HOSPODINE
Na besedu o životě a osudech našeho posledního
krále a královny, na základě historických
filmových záběrů, vás v sobotu 19.srpna 2017 od
18 hodin do budovy bývalé školy zve Jiří Dobeš.

POUŤOVÁ ZÁBAVA
V sobotu 22.7. od 20 hodin se v sále Sokola
Kamberk bude konat pouťová zábava s bohatou
tombolou.
SOBOTNÍ POUŤOVÝ FOTBAL
Již X.ročník Memoriálu Jana Wildta ve fotbale se,
za účasti družstev Louňovic, Vožice B, Ratměřic
a Kamberka, bude konat 22.7. od 13 hodin.

MYSLIVECKÁ KAPELA ATLAS
V sobotu 16.9. od 16 hodin zahraje v sále Sokola
Kamberk Myslivecká kapela Atlas s kapelníkem
Miroslavem Čepickým. Kapela je ze západních
čech, navazuje na kapelu Lesanka a hraje
převážně dechovku.
Více na www.kapelaatlas.cz

NEDĚLNÍ POUŤOVÝ FOTBAL
V neděli 23.7. ve 13 hodin se odehraje atraktivní
fotbalové utkání starší přípravky mezi mužstvy
Kamberka a Louňovic. Následně bude odehrán
fotbalový zápas nultého ročníku memoriálu Mirka
Vosátky starých gard.
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OPRAVA POHŘEBNÍHO VOZU
Rodinná firma Truhlářství Procházka opravuje historický pohřební vůz. Po opravě bude vůz vystaven
v Muzeu venkova v Kamberku.

Společenská rubrika
22.7. oslaví 84 let pan Josef Zajíček z Kamberka
22.7. oslaví 65 let pan Ondřej Hirsch z Kamberka
31.7. oslaví 70 let pan Josef Procházka z Kamberka
3.8. oslaví 50 let pan Miroslav Nedvěd z Kamberka
25.9. oslaví 85 let paní Jaroslava Mejzlíková z Kamberka
7.10. oslaví 60 let paní Hana Jechoutková z Kamberka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Dne 31.5. zemřel pan Stanislav Hajný z Hrajovic ve věku 86 let.
Rodina děkuje všem, kteří se s ním přišli rozloučit.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@quick.cz
kontakty: David Šedivý , tel 728 482 283 , dsedivy@email.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 31, vydáno 11.července 2017
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 220
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