ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 32
říjen 2017

PODZIM VE ZNAMENÍ OPRAV
Probíhá oprava propustku přes potok v Kamberku za řekou, jedna z největších investiční akcí v letošním
roce. Byla dokončena oprava havárie vody a dešťové kanalizace s následným zpevněním komunikace pod
bytovkami. Hřbitovní kaple má nově opravenou a natřenou fasádu.
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POUŤ V KAMBERKU
Letošní pouť o víkendu 22.-23.července proběhla v tradičním duchu a v režii TJ Sokol Kamberk.

DÝŇOBRANÍ
7.října proběhlo na Dolejším mlýně "dýňobraní",
které navázalo na jeho úspěch v loňském roce,
zúčastnilo se ho 15 dětí. Sledujte facebookový
profil BioFarmy Dolejší mlýn, najdete tam nejen
fotografie, ale i pozvánky na další akce.

PŘEDNÁŠKA
Posluchači historické přednášky pana Jiřího
Dobeše zaplnili 19.8. knihovnu v Kamberku.

ZÁJEZD
V září se uskutečnil zájezd do jižních Čech.

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
V září se v Kamberku konalo setkání členů
Geoparku Kraj blanických rytířů.
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SOKOL KAMBERK INFORMUJE
V tomto čísle "Zpravodaje" se vrátím až do léta. Sokol uspořádal nohejbalový turnaj a pouťový sportovní
program. Všechny tyto akce se vydařily, nohejbalový turnaj oproti loňsku měl vyšší účast, i na dětský den
letos přišlo více dětí než loni. Sportovní akce "memoriály" a fotbalový zápas žáků pobavily přítomné
diváky. Žáci bohužel odehráli zápas pouze mezi sebou. V termínu kamberské poutě se soupeř nedal sehnat.
Většina dětí je na prázdninách a tak se velmi těžko daří sestavovat družstva. Také zábava se z pohledu
sokola vydařila, i když nebylo studené pivo, ale to je věcí někoho jiného. Po těchto oslavách začala
každoroční příprava na podzimní sezónu fotbalových soutěží. Třetí třída kterou letos hrajeme je v současné
době v půlce a zatím se pro nás nevyvíjí tak jak si řada hráčů představovala. Ze šesti zápasů jsme vyhráli
pouze dva, ale ve dvou jsme inkasovali po deseti gólech. Takže radost můžeme mít letos jenom z
rozehraného poháru okresního fotbalového svazu, kde jsme již v semifinále a vyřadili jsme mužstva
Dolních Kralovic "A" a Postupic "A" (obě hrají okresní přebor), v prvním kole Keblov. Tam potvrzujeme,
že jsme fotbal nezapomněli, snad podobná hra se mužstvu začne dařit i v soutěži. Diváky zveme na naše
zápasy, aby nás přišly podpořit a pomoci překonat těžší období než když jsme postupovali a stále vítězili.
Také naši nejmladší hráči již rozehráli soutěž starší přípravky. Tam se daří, hráči hrají s nasazením a chutí
a velmi je to baví. Dvakrát týdně trénujeme s takřka stoprocentní účastí. Výsledkově to není zatím vidět.
Je to tím, že naši soupeři jsou všichni o dva až tři roky starší a to v tomto věku je rozdíl nepřekonatelný a
samozřejmě ty dva tři roky trénovali jsou tedy i fotbalově vyspělejší. Nicméně se nám daří skoro v každém
zápase vstřelit jeden či dva góly. Zbývá odehrát posledních pět zápasů a na jaře je budete moci vidět hrát v
Kamberku, vzhledem k tomu že dohoda zní podzim v Louňovicích , na jaře v Kamberku.
A na závěr ještě jednu dobrou zprávu. Náš člen Roman Tomášek se zúčastnil 28.9. spolu s dalšími deseti
Čechy mezi 370 běžci slavného závodu "Spartathlonu" běhu na 246 kilometrů z Atén do Sparty s
převýšením 3000 metrů a s přechodem horského masivu v 1000 metrech na 160 kilometru trasy. Do Sparty
doběhl za 27,5hodiny na 22.místě. Umístění dalších Čechů : Radek Brummer 2 místo a Martin Hokeš
12místo.V historii 35.ročníků tohoto běhu je Roman 16. Čech,který závod doběhl se 4.nejlepším osobním
rekordem. Romane, bezva reprezentace sokola i Kamberka. Blahopřejeme!
To je v tomto okamžiku asi vše o naší činnosti v období od léta. Se sokolským pozdravem Nazdar
Za Sokol Kamberk Milan Jechoutek.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
tři měsíce utekly jako voda v řece Blanici, která nám "úspěšně" zarůstá a přes veškeré urgence na
Povodí Vltavy, které je správcem toku, s prosbou, aby řeku vyčistili, nic se neděje. Údajně, dle jejich
sdělení, se kamenná regulace řeky nachází v majetku obce a tudíž je naší povinností řeku vyčistit. Hlavně,
než dojde k vzájemné dohodě, nesmí dojít k riziku povodní.
To úvodem mého příspěvku, ve kterém bohužel zazní i další připomínky k ne právě jednoduchému
vzájemnému jednání mezi obcí a podniky i občany. A hned začnu dílem na propustku za řekou u
Maškových. Práci vysoutěžila firma BES s.r.o. , s nejnižší finanční nabídkou na provedení díla. Termín
provedení prací červenec až září t.r. Už z toho je patrno, že práce započaly tak říkajíc na poslední chvíli a
termín předání díla nebude dodržen. Prozatím, ve chvíli kdy píši příspěvek, se ještě pracuje, tak nebudu
předcházet událostem a uvidíme, hlavně, jak kvalitní dílo bude předáno, bez ohledu na to, kdy.
Oprava kapličky na hřbitově dopadla v rámci finančních možností obce myslím dobře, a to
zásluhou firmy Kosák-Fáček , kteří prováděli práce na vnější fasádě a také díky malířským dovednostem
pana Boučka. Oprýskaná kaple nepůsobila dobrým dojmem při návštěvě hřbitova. Nyní svítí novotou a
věřím, že nějaký čas tomu tak bude.
Také se nám podařilo využít firmu Kosák-Fáček a rozšířit a upravit přejezdy přes propustky
směrem k vodárně.
V srpnu jsme v Hvožďanech pod Třemšínem přebírali 2 ocenění v rámci soutěže Vesnice roku 2017.
Potěšil nás diplom za spolupráci se zemědělskými subjekty s oceněním ve výši 50 tisíc korun. Za tyto peníze
opravíme přístřešek pro pohřební vůz nacházející se na kostelem, jehož stav dělá ostudu obci.
Akce dokončení prací na opravě havárie vodovodního a kanalizačního řadu pod bytovkami je
uzavřena. Rovněž dráty obecního rozhlasu a osvětlení v těchto místech jsou položeny a práce na obou
věcech ukončeny. Občané, kterých se zde osvětlení a rozhlas týká, si obě věci pochvalují. V průběhu
výkopových prací jsme měli s některými občany, pokud se týkalo vzájemné komunikace a informovanosti o
provádění zemních prací, určitá nedorozumění, která jsou věřím již minulostí a tito občané jistě pochopili,
že co děláme, děláme jen v jejich prospěch.
Dále využíváme malířských služeb pana Boučka. Provedli jsme novou výmalbu chodeb v budově
Kampeličky a snad počasí dovolí, abychom dokončili opravu fasády Kampeličky. Rovněž je proveden nátěr
vodárny v Hrajovicích.
Jak dovolí počasí, musíme ještě dokončit svod dešťové kanalizace od budovy pohostinství a od
budovy bývalé školy. Obě tyto akce jsou závislé na časových možnostech firmy, která nám práce bude
provádět. Neboť dobrých pracovníků, na které je spoleh a o nichž víme, že práce bude kvalitní s co
nejnižšími finančními požadavky není mnoho. V této souvislosti musím poděkovat panu Vladimíru
Šafratovi. Naší záchraně v krizových situacích, kdy dojde například k poruše vodovodního řadu a vůbec
všeho co se vody v naší obci týká. Pan Šafrata nám šetří peníze a také nervy. Vždy ochoten a k dispozici.
Jménem našich občanů a vedení obce vám pane Šafrato děkuji.
Od vydání posledního Zpravodaje proběhly u nás akce spojené již tradičně s poutí. Všichni, zvláště
Sokolové, kteří se do organizace zapojili, odvedli kus práce pro zábavu a povyražení dětí i dospělých. Patří
jim dík a uznání. Jak zde, tak u hasičů jsou to bohužel stále ti samí lidé. Ti pracovití to ví a zároveň vědí, že
jiné už to nebude. Jen namátkou se zmíním o panu Jechoutkovi M.st. a Patriku Tulejovi z Louňovic, kteří
mají neuvěřitelnou trpělivost s tréninkem malých fotbalistů a to i přesto, že stále všechny zápasy vysoko
prohrávají. Stejné je to u hasičů, kde tahouni většiny akcí, ať mi opět ostatní prominou, jsou Procházkovi.
Pepu Procházku se nebojím jmenovat, i když určitě nebude rád, ale je pravda, že většina společenských,
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ale i pracovních akcí se "odehrává pod jeho taktovkou". Jako příklad uvedu vystoupení hudební skupiny
Atlas spolu s Veselou pětkou (děti z Mladé Vožice), kde kromě Pionýrské dechovky Šebířov byl hlavním
organisátorem SDH Kamberk.
Pokud se ostatních společenských akcí týká, dosti mne mrzí malý zájem o zájezdy po vlastech
českých. Poslední uskutečněný 23.září , dle mého názoru se zajímavým programem, mne téměř odradil od
toho, abych do přípravy dalších zájezdů investovala čas a energii.
Vážení občané, můj pravidelný příspěvek, týkající se dění v obci se chýlí ke konci. Naše obec dle
názoru občanů okolních obcí žije bohatým společenským a kulturním životem. Anička Zachařová se stará o
to, abychom kulturně nezakrněli a obětavě zajišťuje pro zájemce vstupenky do divadel. Sami máme zájem
na tom, abychom ukázali co je u nás nového a pochlubili se tím, co jinde nemají. Využili jsme příležitost a
pozvali členy Kraje blanických rytířů, aby u nás uskutečnili pravidelné zasedání. Vyjádřili uznání nad
úrovní zasedací místnosti obecního úřadu, líbila se jim útulná místní hospůdka, chutnal jim nabídnutý
pokrm. Je třeba využít každé příležitosti a ukázat, že děláme vše pro to, aby se nám tady v Kamberku dobře
žilo.

Vaše starostka Alena Jenšíková

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 21. 8. 2017.

Kamberku dosavadní nájemkyni pí Jaroslavě
Zounkové za dosavadních podmínek do 31. 8.
2018.
5) ZO projednalo možnost vybudování
komunikace v rámci komplexní pozemkové
úpravy od hřbitova směrem k Březinám v roce
2018 a jednohlasně rozhodlo vykoupit pozemky
nutné pro stavbu dle geometrického plánu za
40,- Kč za m2.
6) ZO projednalo a jednohlasně schválilo provést
ještě letos odvodnění "pod hospodou" a zadat
tuto akci společně s odvodněním od budovy
obecního úřadu firmě Tomáš Hons.
7) ZO projednalo osobně s panem Oldřichem
Kubálkem situaci kolem neoprávněného užívání
obecního pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Kamberk.
Pan Kubálek nepřijal návrh ZO ze dne 8. 11.
2016 na výměnu výše zmíněného pozemku za
menší pozemek parc. č. 4797, bez požadavku
doplatku rozdílu výměry ze strany p. Kubálka.
ZO se následně jednohlasně rozhodlo
požadovat zpřístupnění obecního pozemku,
odstranění plotu a neoprávněných staveb, které
se nacházejí na obecním pozemku parc. č. 3/1 v
k. ú. Kamberk.
8) - ZO jednohlasně odsouhlasilo nechat
vyvložkovat komín v budově pohostinství ještě
letos.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo vyměnit kotel na
vytápění v bytě č. 2 v budově č.p. 2 v Kamberku.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podepsat
smlouvu s ČSOP Vlašim na umístění skalky
osázené kuřičkou hadcovou na návsi, na
pozemku parc. č. 2713/6 až do roku 2020.

Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1)Kontrola usnesení z 3. 7. 2017
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 5
3) Hospodaření v obecních lesích
4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v
budově č.p. 2 v Kamberku dosavadní nájemkyni
pí Jaroslavě Zounkové do 31. 8. 2018
5) Možnost budování komunikace v rámci
komplexní pozemkové úpravy od hřbitova
směrem k Březinám v roce 2018 - výkup
pozemků
6) Odvodnění "pod hospodou" a pod budovou
obecního úřadu – svod dešťových vod
7) Neoprávněné užívání pozemku parc. č. 3/1 v
k. ú. Kamberk
8) Ostatní obecní záležitosti
1) byla provedena kontrola usnesení z 3.7
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2017 č. 5 dle předloženého návrhu.
3) Obec provede likvidaci stromů napadených
kůrovcem a zpracuje dřevo po polomech, cca
220 m3. ZO jednohlasně odsouhlasilo navrhnout
p. Karlovi Rusovi uzavření pracovní smlouvy na
práce v obci, většinou v lese.
4) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na byt č. 4 v budově č.p. 2 v
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letos.
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- Ve čtvrtek 12. 10. odpoledne v Předbořicích a v
pátek 13. 10. ráno v Kamberku bude přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad.
- 15. 9. 2017 u nás proběhne zasedání členů
Kraje blanických rytířů.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: David Šedivý,
Anežka Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 21. 8. 2017.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2017 č. 5 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo navrhnout p.
Karlovi Rusovi uzavření pracovní smlouvy na
práce v obci, převážně v lese.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na byt č. 4 v budově č.p. 2 v
Kamberku dosavadní nájemkyni pí Jaroslavě
Zounkové za dosavadních podmínek do 31. 8.
2018.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

PLÁNOVANÉ AKCE
NEBEZPEČNÝ ODPAD
V sobotu 4. listopadu od 10 do 10:30 hodin bude
proveden svoz nebezpečného odpadu v Kamberku
na městečku. Časy v Předbořicích a Hrajovicích
budou upřesněny.

a místní děti se letos uskuteční ve čtvrtek
7. prosince od 13 do cca 18 hodin. Očekáváme
čerta, mikuláše i anděla. Pořadatelé uvítají
podporu, materiální, finanční i osobní - obracejte
se na Lindu Nárovcovou.

VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
V sobotu 4. listopadu od 8 hodin proběhne výlov
rybníka Podhorník. Kromě tradičního občerstvení
a prodeje živých ryb se můžeme těšit na posezení
s harmonikou na hrázi.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Popovídat si se sousedy, občerstvit se a rozsvítit
vánoční stromeček můžete přijít v neděli 26.
listopadu do Hrajovic a v neděli 3.prosince do
Kamberka.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Lampionový průvod bude letos 18. listopadu, sraz
je v 16:45 na městečku a půjde se na Dolejší
mlýn. Na farmě bude připraven táborák, grilovaná
kýta a pro děti malování svícnu na čajovou
svíčku. Konec cca ve 20:00.hod.
Pořadatelem je Biofarma Dolejší mlýn..

MYSLIVECKÁ POSLEDNÍ LEČ
Na sobotu 9.prosince je naplánována myslivecká
zábava s kapelou Fontána a jak už bývá zvykem,
s bohatou zvěřinovou tombolou.
ZPÍVANÍ U STROMEČKU
Na Štědrý den ve 14 hodin se sejdeme
v Kamberku u kostela a společně si zazpíváme
koledy.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Tradiční Mikulášská besídka pro klienty ústavů
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VÝSLEDKY ROZBORU VODY Z VODOVODU V KAMBERKU
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POHLED DO HISTORIE
Vážení čtenáři, milovníci místní historie,
před časem se mi dostalo do ruky několik dokumentů, které se týkají zdejšího hřbitova
a posledních věcí člověka vůbec. Zároveň probíhala oprava největšího unikátu zdejšího
muzea, místního pohřebního vozu, a svátek Památky zesnulých, tzv.dušiček, se blíží,
ponese se tedy článek věnovaný místní historii v tomto duchu. Seznámím Vás s dvěma
historickými prameny - výňatky z hřbitovního řádu, sepsaného zdejším farářem
P.Václavem Širůčkem (v Kamberku 1906-1940) ve 20.letech a s řádem pohřebním,
sepsaným koncem let 30.
Hřbitovní řád hřbitova u sv.Anny v Kamberku
1. Poloha a popis hřbitova
hřbitov je rozložen za městysem na jihozápadní straně na parcele 35/2 v katastrální
obci Kamberku, okres Ml.Vožice. Hřbitov je obehnán zdí 1 3/4m vysokou, má jediný
vchod. Uprostřed hřbitova stojí kaple sv.Anny. Umrlčí komora ani byt hrobníka při
hřbitově není. Hřbitov zaujímá 38 arů, z čehož připadá na kapli 3 ary, na pohřební
místa 33 arů a na cesty 2 ary.
2.Majetnictví hřbitova
majetníkem hřbitova je záduší v Kamberku, jemuž přináleží správa hřbitova, dohlídka
na něj. Co se však týče záležitostí čistě církevních na hřbitově, vyloučeny jsou tyto
vůbec z jakékoli pravomoci záduší a podřízeny jsou vždy a ve všem faráři v Kamberku.
3.Charakter hřbitova
hřbitov je konfesionelní a zapsán jest v pozemkových knihách jako majetek záduší v
Kamberku.
4.Užitky hřbitova
všechny poplatky za hrobní místa a výnos z pomníků a křížů, které v majetnictví
hřbitova propadly, patří záduší.
5.Koho možno na hřbitově pohřbíti
na tomto konfesionelním hřbitově možno pohřbíti mrtvoly osob které ku římskokatolickému vyznání náležely. Mrtvoly osob, které dle zák. 25/5 1868 na něm pohřbíti
možno, pohřbívají se na místě pro akatolíky určeném.
Poplatky pohřební
Z hrobu za 10 let
Za použití mar
Za příkrov
Za zvonění
Pro varhanický fond
Pro ministranty
Za osvětlení

20 K
2K
10 K
27 K
5K
20 K
20 K

Třídy pohřební a poplatky pohřební
I.třída-tichý výkrop u hrobu bez jiných obřadů a bez zpěvu
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Ráno bez mše sv.
Ráno se mší sv.
Ráno se mší sv. v 9 hodin
Obecním chudým zdarma

15 K
20 K
35 K

II.třída-tichý pohřeb
Pohřební obřady bez zpěvu u hřbitovního kříže. Mše sv.bez hraní varhan nebo s
varhanami dle vyjednání pozůstalých s varhaníkem. Rakev přes mši sv.zůstane venku
na hřbitově. Obřady bez zpěvu a bez zpěváků.
Poplatky knězi za pohřeb se mší svatou ráno

v 8 hodin
v 9 hodin
v 10 hodin

50 K
60 K
70 K

III:třída-zpívaný pohřeb
Všechny pohřební obřady jsou zpívány knězem a zpěváckým sborem. Zpívaná mše
sv.za zesnulého. Rakev se zesnulým přes obřady v kostele. Je bezpodmínečně nutno
vyžádat si varhaníka se zpěváky.
Poplatky knězi za pohřeb se mší svatou ráno

v
v
v
v

8 hodin
9 hodin
10 hodin
11 hodin

90
120
150
180

K
K
K
K

IV.třída-pohřeb s doprovodem kněze z domu smutku
Zpívané obřady a zpívaná mše sv.jako u třídy III.
Poplatky knězi za pohřeb se mší svatou a s doprovodem z domu smutku
V Kamberku ráno

v
v
v
v
v

Z přespolních obcí ráno

9 hodin
10 hodin
9 hodin
10 hodin
11 hodin

150
170
200
220
240

K
K
K
K
K

Je-li dožádán kněz, aby přišel pohřbu z přespolní obce naproti přes ves, platí se
poplatky platné pro Kamberk/viz.shora/
Ještě bych rád připomněl, že o posvícení uplyne 285 let, kdy byl zdejší kostel
sv.Martina vysvěcen, po té, kdy v důsledku požáru došlo k jeho barokní přestavbě do
podoby, jakou známe dnes. K vysvěcení (od toho výraz posvícení) došlo 11.listopadu
1732, na svátek patrona celé zdejší farnosti. Světitelem byl načeradský děkan Jan
Josef Čech a kázání měl P.Jan Josef Teutsch, farář z Louňovic. Stojí snad ještě za
zmínku, že v té době se jednalo o kostel filiální, fara v Kamberku v té době nebyla,
Předbořice a Hrajovice spadaly do farní osady v Louňovicích, Kamberk a ostatní osady
budoucí kamberské fary do Šebířova.
Jiří Dobeš
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OPRAVA POHŘEBNÍHO VOZU
Rodinná firma Truhlářství Procházka opravila historický pohřební vůz. Zajímavostí je, že stejná firma už
pohřební vůz vyrobila, na podvozku přivezeném z pohraničí. První zemřelý, kterého vůz vezl, byl pan Jan
Dobeš z Předbořic, měl pohřeb 31.8.1947. Pro vůz bude opraven přístřešek za kostelem a stane se jedním
z exponátů Muzea venkova v Kamberku.

Společenská rubrika
12.12. oslaví 84 let paní Marta Forejtová z Předbořic
15.12. oslaví 87 let paní Marie Šafratová z Kamberka
22.12. oslaví 65 let paní Marie Hudcová z Kamberka
26.12. oslaví 75 let pan Pavel Kroupa z Kamberka
Rodičům Tomášovi Melicharovi a Kateřině Adámkové
se 14.9.2017 narodila dcera Emma Melicharová
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@quick.cz
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