ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 27
červenec 2016

CESTA ZA ZLATEM
V sobotu 28.května 2016 proběhl 3.ročník akce Cesta za zlatem. Účastníci absolvovali pochod spojený
s plněním úkolů, návštěvu Muzea venkova v Kamberku a měli možnost vyrýžovat si svoje vlastní zlatinky.
Cestu za zlatem pořádali Český svaz ochránců přírody Vlašim / Geopark Kraj Blanických rytířů,
Český klub zlatokopů a Obec Kamberk.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
V sobotu 30.dubna byla v Kamberku u hřiště postavena máj a upálena čarodějnice. Máj se nepodařilo
uhlídat a druhý den nám jí někdo pokácel.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RYBNÍKU PODHORNÍK
V sobotu 28.května se uskutečnily také tradiční rybářské závody na rybníku Podhorník. Pořádající Sbor
dobrovolných hasičů Kamberk připravil pro soutěžící i návštěvníky bohaté občerstvení. Poklidné
odpoledne po skončení akce bohužel přerušil silný déšť.
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OSLAVA DNE MATEK
V sobotu 7.května odpoledne proběhla v sále Sokola Kamberk oslava Dne matek. Bylo připraveno
občerstvení, k tanci a poslechu hrála kapela pana Kronuse z Ostrova, zatancoval Babinec z Louňovic.

OPRAVA A ÚKLID STODOLY
Obec získala nákupem do vlastnictví střední část stodoly umístěné v Kamberku mezi hospodou a bývalou
školou. Nyní obci patří 2/3 této stodoly. V sobotu 21.května uspořádal SDH brigádu na úklid uvnitř stodoly
a v červnu byla pak částečně opravena fasáda.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU
Obec se v letošním roce opět přihlásila do soutěže Vesnice roku. Hodnotící komise krajského kola této
soutěže si naší obec přijela prohlédnout v pondělí 30.května. Již 16.června byly v Kutné Hoře vyhlášeny
výsledky, obec Kamberk získala Diplom za udržování muzea venkova.
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LOKÁLNÍ POVODEŇ
V úterý 31.5. odpoledne došlo po dešti k lokální povodni, nejvíce byla poškozena nemovitost pana
Slabého. Poděkování patří všem, kteří se krátce po povodni sešli u poškozeného a nezištně pomáhali
odstraňovat škody. Další zasaženou lokalitou v obci bylo vyústění potoka od hřbitova u Moravců.
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BRIGIGÁDA NA ÚKLID OBCE
Stejně jako v předchozích letech se konala jarní
brigáda na úklid obce. Poděkování patří všem,
kteří si v sobotu 14.5. přišli uklidit a posekat
veřejná prostranství svojí obce.

ČLENSKÁ SCHŮZE RODÁKŮ
Členská schůze Občanského sdružení rodáků a
přátel obce Kamberk se bude konat v sobotu 9.7.
od 18 hodin v zasedací místnosti na Obecním
úřadě. Účast členů je nutná, jsou vítáni i další
zájemci o členství a spolupráci

ZÁJEZD DO SLAVONIC
Zájezd do Telče, Dačic a Slavonic proběhl
4.června.

NABÍDKY NA ODKUP PŮDY
Vlastnící půdy jsou v poslední době oslovováni
nabídkami na odkup půdy, v některých případech
za velmi nevýhodných podmínek. Před případným
prodejem půdy se raději obraťte na někoho
nezávislého, například na Obecním úřadu Vám
rádi poradíme.

VÝSADBA DUBŮ
V načeradském dolci pod vodojemem bylo na
místě vykácených stromů vysazeno 30 dubů.

Zájemci o další zájezd, který se uskuteční 10.září
na hrad Karlštejn a okolí, se mohou hlásit u paní
starostky.
ÚPRAVA ODBOČKY NA PRAVĚTICE
V souvislosti s již zmiňovanými povodněmi ze
zemědělských pozemků byla upravena odbočka
polní cesty na Pravětice, aby voda netekla na nově
opravenou komunikaci Kamberk – Hrnčíře.

PRONÁJEM POHOSTINSTVÍ
Stávající nájemce, pan Martin Říha, se rozhodl
skončit s provozováním restaurace v Kamberku.
Zájemci o pronájem a provozování restaurace
v Kamberku se již nyní mohou hlásit na Obecním
úřadu – výběrové řízení bude vyhlášeno
v průběhu prázdnin na www.kamberk.cz

KOLONIÁL
Otevírací doba koloniálu o prázdninách: pondělí,
středa, pátek 7:30 – 10:30 , sobota 7:30 – 10 hod.

POŠTA
Po personálních problémech a krátkodobém
uzavření pošty pracuje nově od 1.6. na poště
v Kamberku za přepážkou paní Kamila
Vosátková. Otevírací doba pošty je :
pondělí, středa, pátek 8 – 11 hodin,
úterý a čtvrtek od 12:30 do 15:30 hodin

POHOSTINSTVÍ
Otevírací doba pohostinství: pondělí, středa,
čtvrtek 18 – 22, pátek 18 – 24, sobota 17 – 24,
neděle 17 – 22 hod.
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SLOVO STARO STKY
Vážení a milí spoluobčané,
dnes, kdy píši tento příspěvek, probírám v hlavě umístění naší obce v soutěži Vesnice roku 2016.
Včera jsme byli na vyhlášení výsledků soutěže v Kutné Hoře a trochu nás zklamalo ohodnocení naší obce,
ale zároveň jsme zjistili, jak velká je konkurence a že hodnotící komisi hlavně zajímá, jak jsou do dění v
obci zapojeni občané. U nás sice viděli upravenou, čistou obec, seznámili se s tím, jak se vzorně staráme o
obecní komunikace, budovy a památky, jak nezahálejí a vyvíjení činnost spolky, ale u prezentace chybělo
vtipné, akční uvedení a hlavně chyběli občané s originálními nápady. A proto jediné, čím se můžeme
opravdu pochlubit, čím jsme originální a co jinde není v tomto rozsahu k vidění, je muzeum. Diplom za
udržování muzea je to, co jsme v letošní soutěži Vesnice roku získali a zároveň s tím dobrý pocit, že se o
nás ví, že Kamberk není zapomenutá obec na hranici katastru. Slíbenou máme také určitou finanční
odměnu. 23.července, kdy je ve vítězné obci Úholičky na Praze-západ předání ocenění se dozvíme, jak
vysoká částka to bude. Rovněž uvidíme, jak vypadá obec, která letos získala Zlatou stuhu, neboť a nestydím
se to říci, pomýšleli jsme na lepší umístění, než jakého se nám dostalo. V souvislosti s tím musím poděkovat
všem, kteří se zúčastnili v sobotu 14.května tradiční brigády na úklid obce. Bylo vás 28 a všem vám
vylovuji jménem obce uznání. Zvláště hráz rybníka očistěna od různých plevelných keřů a dřevin vynikla.
Bohužel i letos na jaře nás postihly povodně. Je to smutná, téměř každý rok se opakující skutečnost
a my proto v tomto směru intenzivně jednáme s místním zemědělským podnikem o nápravných opatřeních z
jejich strany. Upozorňujeme, že současný osevní postup s protipovodňovými opatřeními, jako je setí
tzv."dušičkového žita" je nedostačující. Nás to v území "za řekou", kde došlo k zaplavení několika
nemovistí, vyburcovalo k okamžitému, opětnému podání žádosti o dotaci na opravu propustků, kdy žádost
podaná na konci minulého roku byla Středočeským krajem zamítnuta. V této souvislosti je mojí povinností
vyslovit uznání dvanácti občanům, kteří bezprostředně po vyhlášení "stavu nouze" přišli na pomoc
s úklidovými pracemi do domu č.p.84 k panu Jaroslavu Slabému a zároveň pomohli čerpat vodu ze
zaplavených sklepů v dalších 4 zde ohrožených nemovistostech. Díky a uznání jim a zároveň dobrý pocit
pro nás ostatní , že v případě nouze nemusíme být na to sami.
Tyto rychlé povodně, které se v poslední době objevují čím dál tím častěji, jsou důsledkem
dlouhodobě špatného hospodaření na zemědělských pozemcích. Půda na polích je utužená, bez organické
hmoty, nepropustná pro dešťovou vodu, která se nevsákne a nedoplní zásoby podzemní vody, ale odteče po
povrchu. Všichni vlastníci pozemků by se měli zajímat jak je na jejich pozemcích hospodařeno a neměli by
být lhostejní k tomu, když z jejich pozemku dochází masivní vodní erozí k odplavování půdy
V posledním Zpravodaji jsem vás seznámila se stutečností, že jsme podali několik žádostí o dotaci a
netrpělivě čekáme na jejich vyřízením. Mám pro vás dobrou zprávu, že žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj na opravu cesty kolem hřbitova a opravu zbývajících přístupových cest v Předbořicích a to za
Honsem, k Javorským, k Třešlovým a Slabým je kladně vyřízena. Práci vysoutěžila firma Swietelsky
stavební za cenu prací 1 294 024 Kč. Práce by měly být provedeny v srpnu.
Další dobrá zpráva je, že rovněž oprava cest v Hrajovicích je Středočeským krajem kladně
vyřízena. V současné době vyřizujeme výběrové řízení na dodavatele prací s požadavkem, aby práce byly
hotovy do konce září letošního roku. U obou dotací se náš finanční příspěvek na provedení prací rovná
polovině celkových nákladů na akci a tím pádem to bude značný zásah do našeho rozpočtu.
Středočeský kraj také poskytne na základě žádosti o dotaci 73 tis. Kč hasičům na zakoupení
zásahových rukavic a přileb. Z Fondu hejtmana Středočeského kraje obdrží pořadatelé zábavy se skupinou
Strahovanka příspěvek ve výši 5 tis.Kč.
S odvoláním na letošní jarní záplavy jsme požádali Povodí Vltavy o vyčistění koryta řeky Blanice
směrem po toku řeky od jezu pod most a dále po proudu řeky asi 150m. Doufáme, že i to bude příspěvek k
zabránění záplav. Díky dobré spolupráci již na jaře pracovníci Povodí Vltavy prořezali břehy Blanice od
mostu po proudu řeky a snad se tak zmírnilo povodňové nebezpečí.

6

Postupně realizujeme zamýšlené akce směřující k tomu, aby se nám v Kamberku dobře žilo.
Opravujeme fasádu získané části stodoly, jejíž vnitřek hasiči uklidili. Děkuji jim za odvedenou práci,
stodola prokoukla. Vybudovala se základna pro umístění kontejnerů na odpad. Nyní bude lepší přístup do
stodoly. Opravili jsme výtluky na místních komunikacích. Díky Sokolům , kteří zajistili mobilní domeček u
fotbalového hřiště a vylepšili tak celkový dojem z našeho hřiště, které nás rovněž v určitém směru
reprezentuje.
V Hrajovicích budeme obnovovat studánku. Podařilo se nám zachytit dva prameny, vyhloubit pro
ně záchytný otvor, který obložíme kameny a snad se nám podaří studánku slavnostně pokřtít. Máme v
úmyslu uspořádat při té příležitosti malou oslavu.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří zodpovědně a svědomitě třídí odpad. Pro pořádek: odpadky z
domácností patří do popelnic, ne do obecních odpadkových košů. Udržujte prosím pořádek v čekárnách.
Věřte, že pořádek ukazuje na kulturu naší obce a jejich občanů. Eternit patří mezi nebezpečný odpad.
Rovněž tak pneumatiky, i ty patří mezi nebezpečný odpad, jehož svoz provádíme dvakrát ročně. Do nádoby
na bioodpad dávejte prosím trávu jen ve výjimečných případech. Máme skládku a vyvážení nádoby je
finančně náročné. Někteří máte také možnost tento materiál kompostovat.
A na závěr, byla jsem nemile překvapena, když v neděli sedím před barákem v klidu s hrnkem kávy
a najednou do zpěvu ptáků spustí svoji hlučnou píseň hned dvě sekačky trávy najednou. Prosím, dodržujme
naši nepsanou úmluvu, že neděle je dnem odpočinku, tedy i odpočinku sekaček.
Blíží se období prázdnin a dovolených. Přeji nám všem teplé, ale také přiměřeně vlhké léto bez
záplav. Meteorologové slibují obzvláště teplé dny, tak snad se jim předpověď vyplní. Já vám vážení
sousedé přeji hlavně zdraví a na závěr, mějme se rádi, pomáhejme si a zbytečně neubližujme. Nashledanou
při čtení příštího, dvacátéhoosmého Zpravodaje.
Alena Jenšíková,vaše starostka
Pozdrav z Kamberka, pravděpodobně z období 1.světové války
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SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Skončila soutěž fotbalistů ročník 2015/2016 velkým úspěchem našich hráčů a realizačního týmu.Jedná se o
nejlepší výsledek od roku 1992 co se soutěží Fačr zúčastňujeme. Umístili jsme se na druhém místě III.třídy
odd.B .Během roku jsme sehráli 26 zápasů,z toho jsme 17krát vyhráli, pětkrát remizovali a pouze pětkrát
prohráli. O skvělý úspěch se zasloužili hráči : brankář Kahoun Pavel, obránci Zachař Pavel, Klabík Tomáš,
Domák Michal, Adamovský Karel, Berka Petr, Babor Mirek, záložníci Kubů Stanislav, Kříženecký
Michal, Schod David, Sejk Lukáš, Javorský Lukáš, Míka Jakub, Smrčina Petr,útočníci Tulej Patrik, Kosák
Jakub, Jechoutek Milan, jednorázově vypomohli Melichar Tomáš a Sláma Karel. Realizační tým trenér
Kubů Stanislav, ved.mužstva Jechoutek Milan a Dvořák Milan, Svozil Petr.Všem velký dík za vzornou
reprezentaci tělocvičné jednoty a obce.
Z dalších informací uvádím :
4.a 11.června proběhl nábor mladých fotbalistů. První trénink se uskuteční ve středu 29.června v 17 hodin.
na fotbalovém hřišti. Prosím pošlete děti od 6ti do deseti let, abychom mohli zahájit činnost družstva žáků.
V úterý 5.července – ve svátek slovanských věrozvěstů se uskuteční zábava na parketu na fotbalovém
hřišti. Hrát bude skupina „ROTOR“.
V sobotu 9.července proběhne nohejbalový turnaj trojčlenných družstev na sokolském hřišti.
V sobotu 16.července se na stejném hřišti představí naši volejbalisté v turnaji smíšených družstev.
23.července v rámci „kamberské poutě“ proběhne memoriál Jana Wildta, večer zábava v sokolovně, hraje
skupina“ EXPLOZE“.V neděli tradiční dětský den a odpoledne by mělo patřit našemu družstvu žáků .
Podpořte tyto akce jak návštěvou tak i přímou účastí v soutěžích.Hrát mohou i jednotlivci,kteří se přihlásí
na místě a budou sestavena družstva.
Po pouti začne klasická příprava na novou sezónu fotbalových soutěží.,o tom ale v dalším čísle zpravodaje.
Další podrobné informace a upřesnění najdete ve vývěsce sokola.
Se sokolským pozdravem NAZDAR Jechoutek Milan st. 20.6.2016.
Družstvo Sokola Kamberk.před posledním zápasem zdecimovaného družstva, bez sedmi zraněných.
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 18. 4. 2016.

k p. Javorskému. Dotace činí až 1.000.000,- Kč s
50% úcastí obce na celkových nákladech.
Kaple v Předbořicích byla vybílena s tím, že po
získání závazného stanoviska k
restaurátorskému záměru na restaurování vnitřku
kaple bude podána žádost o finanční příspěvek
od Památkové péče na provedení restaurování
původních výmaleb.
Obec koupila stodolu a pozemky od paní
Bittnerové.
8) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužení
nájmu na byt č. 3 dosavadní nájemkyni paní
Miluši Vosátkové o 1 rok.
9) - ZO vyhlašuje na sobotu 14. 5. 2016 brigádu
na úklid obce.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo zadat výrobu 100
ks hrnků se znakem obce.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo výměnu linolea v
obecní knihovně.
10) ZO vzalo na vědomí žádost p. Zemana o
odkoupení částí pozemků okolo jeho nemovitosti,
členové ZO provedou místní šetření.

Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 22. 2. 2016
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2016 č. 2
3) Hospodaření v obecních lesích
4) Souhlas s dělením pozemků
5) Schválení Dodatku č. 1 ke Stanovám Svazku
obcí Blaník, týkající se rozpočtu svazku
6) Příspěvek obce na provoz Svazku obcí Blaník
7) Postup realizace plánovaných prací v obci
8) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 paní
Miluši Vosátkové
9) Ostatní obecní záležitosti
10) Žádost o odkoupení pozemku
1) Byla provedena kontrola usnesení z 22.2.2016
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2016 č. 2 dle návrhu.
3) V obecních lesích probíhá výsadba stromků vylepšování pasek, cca 4000 ks. Po vysázení
bude následovat chemické ošetření a ožiny.
Probíhají plánované probírky, nahodilá těžba a
vytěžení kůrovcové hmoty.
4) ZO jednohlasně souhlasí s dělením pozemku
parc.č. st. 82/3 a 82/2 dle přiloženého
geometrického. plánu 363-60/2016 kdy vznikne
oddělením dílu "a" od st. 82/3 a dílu "b"
od 82/2 nový pozemek parc.č. 4800 jako ostatní
plocha se způsobem využití ostatní komunikace.
Dělení pozemků a nově vzniklá parcela 4800
ostatní komunikace
je v souladu s cíli a záměry územního plánování
a v souladu s územně plánovacími podklady
(Urbanistická studie) obce Kamberk.
ZO jednohlasně souhlasí s dělením pozemků
číslo PK 108/1, PK 112, PK 113, PK 114, PK 115,
PK 117, PK 118 a KN 56 v katastrálním území
Kamberk.
5) ZO jednohlasně souhlasí s Dodatkem č. 1 ke
Stanovám Svazku obcí Blaník, týkající se
rozpočtu svazku.
6) OZ bere na vědomí, že obec Kamberk uhradí
na provoz Svazku obcí Blaník částku 13.300,- Kč.
7) Během vegetačního klidu obec provedla
úpravu náletových dřevin okolo cest a na
obecních prostranstvích,
byla provedena oprava rybníka v Předbořicích,
obec získala z Ministerstva pro místní rozvoj
dotaci na opravu cest v Kamberku okolo hřbitova
a v Předbořicích na návsi, okolo p. Honse a

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: František Kříženecký
David Šedivý
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 18. 4. 2016.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2016 č. 2 dle návrhu.
- ZO jednohlasně souhlasí s dělením pozemku
parc.č. st. 82/3 a 82/2 dle přiloženého geom.
plánu 363-60/2016 kdy vznikne oddělením dílu
"a" od st. 82/3 a dílu "b" od 82/2 nový pozemek
parc.č. 4800 jako ostatní plocha se způsobem
využití ostatní komunikace. Dělení pozemků a
nově vzniklá parcela 4800 ostatní komunikace je
v souladu s cíli a záměry územního plánování a v
souladu s územně plánovacími podklady
(Urbanistická studie) obce Kamberk.
- ZO jednohlasně souhlasí s dělením pozemků
číslo PK 108/1, PK 112, PK 113, PK 114, PK 115,
PK 117, PK 118 a KN 56 v katastrálním území
Kamberk.
- ZO jednohlasně souhlasí s Dodatkem č. 1 ke
Stanovám Svazku obcí Blaník, týkající se
rozpočtu svazku.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužení nájmu
na byt č. 3 dosavadní nájemkyni paní Miluši
Vosátkové o 1 rok.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo zadat výrobu 100
ks hrnků se znakem obce.
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- ZO jednohlasně odsouhlasilo výměnu linolea v
obecní knihovně.

Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof na opravu propustku za řekou.
4. ZO projednalo zprávu o výsledku kontroly
hospodaření obce za rok 2015 a schválilo
závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou.
Zároveň projednalo nápravu zjištěných
nedostatků a konstatovalo, že účetní již
opravným dokladem č. 90010 ze dne 2. 5. 2016
přesunula vyřazené pohledávky z účtu 911 na
účet 905 a zrušila chybně uvedený účet 934.
5. ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Svazku
obcí Blaník za rok 2015.
6. - ZO by chtělo touto formou poděkovat všem
spoluobčanům, kteří přišli pomoci s úklidem p.
Slabému po vyplavení jeho nemovitosti a pomohli
i ostatním postiženým povodní.
- Obec poslala žádost na Povodí Vltavy o
vyčištění zarostlého koryta řeky Blanice od splavu
až asi 150 m za most do zákruty řeky.
- V lese se provádí ožiny v pasekách.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 16. 6. 2016.
Přítomni: ing Alena Jenšíková, P. Drahoš, J.
Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Omluveni: F. Kříženecký, I. Melicharová
Ověřovatelé zápisu: J. Procházka, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 18. 4. 2016
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2016 č. 3
3) Získané dotace z MMR a Středočeského kraje
4) Schválení závěrečného účtu obce Kamberk na
rok 2015
5) Závěrečný účet Svazku obcí Blaník
6) Ostatní obecní záležitosti

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.

1) Byla provedena kontrola usnesení z 18.4.
2. ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2016 č. 3 dle předloženého návrhu.
3. Obec získala dotaci z MMR na opravu místních
komunikací (Kamberk okolo hřbitova a náves
Předbořice) ve výši až 1 milion Kč. Proběhlo
výběrové řízení za účasti 4 firem:
Stavební společnost Šlehofer 2.121.283,85 Kč
Vialit Soběslav spol.s.r.o 1.567.951,- Kč
BES s.r.o. 1.538.686,51 Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. 1.294.024,83 Kč
Vzhledem k tomu, že obec se bude podílet na
nákladech 50% byla rozhodujícím kritériem
cena, výběrová komise vybrala a zakázku zadala
firmě SWIETELSKY stavební s.r.o.
Obec také získala dotace ze Středočeského kraje
a to na dovybavení jednotky SDH Kamberk
(zásahové helmy a rukavice) a opravu místní
komunikace - náves Hrajovice. ZO jednohlasně
rozhodlo využít dotaci na opravu návsi už v
letošním roce.
ZO jednohlasně rozhodlo požádat o dotaci z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Josef Procházka
Anežka Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 16. 6. 2016.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2016 č. 3 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně rozhodlo využít dotaci ze
Středočeského kraje na opravu místní
komunikace - náves Hrajovice už v letošním roce.
- ZO jednohlasně rozhodlo požádat o dotaci z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof na opravu propustku za řekou.
- ZO projednalo zprávu o výsledku kontroly
hospodaření obce za rok 2015 a schválilo
závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

OPĚT NĚCO Z HISTORIE …
Vážení čtenáři,
povzbuzen pozitivními ohlasy na historická data v minulém čísle Zpravodaje jsem pro toto vydání
připravil nejstarší sčítání lidu, které se pro Kamberk a Předbořice zachovalo, sčítání z roku 1869. Oproti
datům v předchozím Zpravodaji jsme se tedy posunuli o více než 40 let hlouběji do minulosti. Na trůnu
10

sedí již více než 20 let císař František Josef I. a země se pomalu vzpamatovává z prohrané PruskoRakouské války v r.1866, která mimo jiné vedla ke vzniku Rakousko-Uherska v r.1867. To byly jistě
události, které zajímaly i zdejší obyvatele a i jich se určitě přímo dotýkaly. Ale vraťme se do roku 1869, v
tomto roce se narodilo mnoho významných osobností, z nichž bych uvedl alespoň Jindřicha Šimona Baara
- kněze a spisovatele a Kamila Hilberta - architekta, který 30 let řídil dostavbu pražské katedrály sv.Víta.
Není jistě bez zajímavosti, že v r.1869 se narodili i dva faráři, kteří v Kamberku působili-P.Václav
Tůma a P.Václav Širůček, který zde působil v letech 1906-1940 a byl to duchovní, který zde působil vůbec
nejdéle od obnovení duchovní správy v r.1786.
V minulém vydání zpravodaje jsem slíbil zjistit, která sčítání obyvatel, a zda vůbec, se zachovala
pro Hrajovice, tehdy součásti obce Býkovice. Bohužel zachovalo se pouze nejnovější sčítání, které je v
archivu -sčítání z r.1921 a je uloženo v okresním archivu v Benešově. Takže k němu se vrátím někdy
v budoucnu.
Arch popisní k sečtení lidu a nejdůležitějších zvířat pro užitek chovaných, dle toho, kolik obojího
bylo dne 31.prosince 1869.
PŘEDBOŘICE

č.p.

č.p. 1
č.p. 2
č.p. 3
č.p. 4
č.p. 5
č.p. 6
č.p. 7
č.p. 8
č.p. 9
č.p. 10
č.p. 11
č.p. 12
č.p. 13
č.p. 14
č.p. 15
č.p. 16

Forejt František
Vobrátil Jan
Dobeš Josef
Čechota Josef
Javorský Josef
Vobrátil František
Čechota Matěj
Vlach Matěj
Slabý Tomáš
Roubalová Anna
Malík Jan
Kurcl Jan, obecní pastýř
Čechota Josef
Žák Karel, hospodský pachtéř
Havlíková Barbora
Jenšík František

č.p.

Všichni vlastníci polností, když není uvedeno
jinak.
Obyvatel dle sčítacího operátu celkem 100.

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

č.p.

č.p.

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

KAMBERK
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

1 Bývalý radní dům jest již před 20-ti léty
strhnut, nevystaven, tedy nepozůstává.
2 Bondy Jakob, pachtéř polností
Prchlík Vojtěch, šafář
3 Sláma Filip, vlastník polností
4 Pick Adam, řezník
5 Zeman Antonín, hospodský pachtéř
Beránek František, tovaryš ševcovský
6 Straka Bernard, vlastník polností
7 Vosátka Jan, vlastník polností
Straka Šalamoun, hospodský pachtéř
Kraucher František, tovaryš sekyrnický
Patěk Jan, pachtéř polností

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
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8 Kraucher Antonín, kupecký obchodník
Růžička František, tovaryš ševcovský
9 Kahoun Jan, vlastník polností
Mašek Václav, tovaryš krejčovský
10 Slabý Josef, vlastník polností
Petržilka František, pachtéř polností
Lastibor Jan, tovaryš krejčovský
11 Mašek Antonín, vlastník polností
Hašek Martin, pachtéř polností
Otradovec Jan, pachtéř polností
Mrázková Kateřina, nádenice
12 Otradovec Josef, vlastník polností
13 Zachař František, vlastník polností
14 Mašek František, vlastník polností
15 Fasbender Josef, vlastník polností
Brumlík Šimon, učitel národní školy
16 Žirovnický Jan, vlastník polností
17 Vrtiška Karel, pachtéř polností
Slámová Kateřina, nádenice
18 Zachař Jan, vlastník polností
19 Spálenka Tomáš, vlastník polností
20 Tomášek Matěj, vlastník polností
21 Jechoutek Jakub, vlastník polností
22 Sláma Maxmilián, vlastník polností
23 Turek Josef, vlastník polností
24 Bárta Matěj, vlastník polností
25 Svatek Vojtěch, představený místní obce
26 Všetečka Josef, vlastník polností
27 Forejt Jan, vlastník polností
Mašková Regina, nádenice
28 Kotrč Jan, vlastník polností
Zeman Antonín, nádeník
29 Simandl Karel, vlastník polností
30 Kahoun Josef, nádeník
31 Skopec Vojtěch, tovaryš tesařský
32 Adámek František, vlastník polností
33 Adámek František, vlastník polností
Hájek Leopold, hauzírník

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

34
35
36
37
38
39
40
41

č.p. 42
č.p. 43
č.p. 44
č.p. 45
č.p. 46
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

47
48
49
50
51

č.p. 52
č.p. 53
č.p. 54
č.p. 55
č.p. 56
č.p. 57
č.p. 58
č.p. 59
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

60
61
62
63

č.p. 64
č.p. 65
č.p. 66
č.p. 67
č.p. 68
č.p. 69

č.p. 70 Mrázková Marie, vlastnice polností
Procházka Antonín, nádeník
č.p. 71 Táborský Václav, učitel národní školy
č.p. 72 Mašek Jan, vlastník polností
č.p. 73 Otradovec Maxmilián, krejčí
č.p. 74 Procházka František, vlastník polností
Tepr Václav, tovaryš provaznický
č.p. 75 Otradovec Matěj, vlastník polností
Procházka Jan, nádeník
č.p. 76 Zbořeniště již přes 20 roků, posud
nevystavené
č.p. 77 Štern Abraham, kupec
č.p. 78 Růžička Jakub, vlastník polností
č.p. 79 Toušek Josef, vlastník polností
Růžička Alois, tovaryš krejčovský
č.p. 80 Zeman František, vlastník polností
Vicpálek Josef, učitel národní školy
č.p. 81 Moravec Marek, obchodník střižním
zbožím
č.p. 82 Kraucher Karel, mlynář
Kraucher Vojtěch, sekyrník
č.p. 83 Daněk Petr, nádeník
Daňková Anna, nádenice
č.p. 84 Dřímal Josef, nádeník
Hálková Karolina, nádenice
č.p. 85 Albrecht Matěj, vlastník polností
č.p. 86 Řeháček Václav, pachtéř polností
č.p. 87 K obývání neschopné a neobydlené
č.p. 88 Táborský Josef, nádeník
Veselá Anna, švadlena
č.p. 89 Dvořák Karel, nádeník
Jenšík František, nádeník
č.p. 90 Doubek Karel, tovaryš bednářský
Jechoutek František, nádeník
č.p. 91 Řeháček Jan, nádeník
Jedličková Anna, nádenice
Mrázková Anna, vlastnice polností
č.p. 92 Kraucher Karel, krejčí
Cikánek Václav, tovaryš zámečnický
č.p. 93 Kahoun Václav, nádeník
č.p. 94 Janoušová Marie, nádenice
č.p. 95 Kosák Josef, tovaryš soustružnický
Slabá Johanna, pachtéřka polností
č.p. 96 Němeček Václav, nádeník
č.p. 97 Melichar Jakub, kovář

Beránek Jan, tovaryš ševcovský
Pícha Matěj, kovář
Zajíček Martin, pachtéř polností
Douděra Jan, vlastník polností
Vosátka Jan, nádeník
Svatek František, vlastník polností
Lustig Herman, řezník
Svatek Jan, vlastník polností
Khek Jan, kupec
Smetana Karel, místní farář
Mandahus Jan, výměnkář
Mandahus Josef, kupecký pomocník
Straka Filip, pekař
Beránek Antonín, nádeník
Mašková Barbora, nádenice
Táborský Alois, tovaryš pekařský
Vyhořené již před 9-ti léty, ještě
nedostaveno a neobydleno
Vlášková Anna, vlastnice polností
Bárta Vincenc, tovaryš truhlářský
Albrecht František, nádeník
Doležal Josef, nádeník
Fingl Josef, vlastník polností
Halaška Josef, nádeník
Všetečka Karel, vlastník polností
Baloun Josef, tovaryš krejčovský
Novák Jan, nádeník
Novák Karel, nádeník
Růžička Josef, tovaryš tkalcovský
Jechoutek Matěj, pachtéř polností
Němeček Tomáš, nádeník
Vorlová Anna, nádenice
Sláma Josef, lesní hajný
Javorský František, pachtéř polností
Koňák Jan, vlastník polností
Zachařová Majdalena, nádenice
Skopec František, tovaryš tesařský
Adámek Jakub, vlastník polností
Všetečka Jan, vlastník polností
Veselá Kateřina, nádenice
Svoboda Jan, lesník
Svatek Karel, mlynář
Toman Tomáš, mlynář
Novák Josef, krejčí
Slabá Marie, nádenice
Krejčí Majdalena, od dobročinnosti obce
Otradovec Martin, krejčí
Všetečka Jan, vlastník polností
Fara, loňského roku vyhořená, posud
nevystavená a tedy neobývaná
Strháno již před 30-ti léty, více
nestavěno a následkem toho neobýváno
Beránek Václav, tovaryš ševcovský
Kučera František, nádeník
Daněk František, obecní pastýř

Obyvatel dle sčítacího operátu celkem 725
Instrukce pro vyplnění operátu přímo neuvádí zda
má být majitel nemovitosti uveden jako první, ale
je to více než pravděpodobné.
Jiří Dobeš, milec historie

12

13

Sokol Kamberk pořádá v úterý 5.července taneční zábavu

Společenská rubrika

22.7. oslaví 83 let pan Josef Zajíček z Kamberka
28.7. oslaví 65 let pan Vladimír Adámek z Kamberka
5.8. oslaví 65 let paní Alena Svatoňová z Kamberka
25.9. oslaví 84 let paní Jaroslava Mejzlíková z Kamberka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 25.5. zemřela paní Anežka Jenšíková z Kamberka ve věku nedožitých 87 let.

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 27, vydáno 1.července 2016
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 2209
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