ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 6
OSLAVY 750 LET PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY KAMBERKA – 23.7.2011
V tomto roce se obec Kamberk prokazatelně dožívá 750ti let, to lze doložit písemnou zmínkou. V zimě jsme tedy
začali plánovat oslavy tohoto významného výročí. Představa byla taková, že by se oživila celá obec, především
Městečko. Program by se ideálně vztahoval ke středověku, což se nakonec snad podařilo. Celý den zahájila mše,
následovaná koncertem Podblanického sboru. Na Městečku byl trh s ukázkou starých řemesel, posezení pod
přístřeškem (byť nakonec počasí přálo a bylo celý den krásně) a odpoledne hrála kapela Sebranka, která zahrála
díky velkému přispění SDH Kamberk, které hudební odpoledne zahájilo útokem s historickou stříkačkou. Proběhlo
setkání rodáků a na závěr vystoupil Babinec s country tanci. Během dne bylo otevřené Muzeum venkova i
s doprovodnou venkovní expozicí. MS Blanice vystavilo trofeje. Na zahradě kamberské tvrze byl připraven
program pro děti, lukostřelba pro dospělé, po celý den vystupovali žongléři a na hrázi bylo možné se poučit u
společného stánku ČSOP a CHKO Blaník, případně změřit tlak, či konzultovat zdravotní stav u zástupců Českého
červeného kříže. Na hřišti připravil TJ Sokol Kamberk středověké „Hry bez hranic“ a v sokolovně poté večer byla
tradiční zábava. U kostela se konalo dřevosochání, po němž nám zůstala socha sv. Václava a křeslo (nyní uschované
u bočního vstupu do kostela). Mezi jednotlivými místy jezdila koňská „kyvadlová doprava“, tentokrát zdarma. U
příležitosti výročí byla Obecním úřadem Kamberk vydána kniha „Z historie Kamberka“, která byla zpracována
panem Myslíkem. Pomyslným závěrem celodenního programu byla ohňová show na tvrzi. Rádi bychom tímto
poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravách oslav, úklidu před i po akci, těm, kteří akci finančně podpořili a
spolkům, bez jejichž pomoci by se oslavy nepodařilo zorganizovat. Doufáme, že se Vám celý den líbil a budete na
něj s hrdostí vzpomínat, neboť taková akce je bezesporu pro obec naší velikosti mimořádná. Fotografie z několika
zdrojů jsou na CD k zapůjčení v Obecní knihovně.

Útok SDH Kamberk s historickou stříkačkou

Podblanický sbor v kostele

Parket na Městečku, hraje Sebranka

Babinec s country tanci

Posezení na Městečku

„vodu pijou žáby, pivo starý báby, my pijeme rum!“

Kamberská „kyvadlová“ doprava během oslav

Kovář na trhu

Obydlený úl

Konečné pořadí Her bez hranic

Lukostřelba na kamberské tvrzi

Večerní ohňová show na zahradě kamberské tvrze

Jedna z mnoha originálních soutěží

Z HISTORIE KAMBERKA – ANEB CO SE DO KNIHY NEVEŠLO
Český spisovatel Primus Sobotka (1841 – 1925) vydal v roce 1884 knihu s názvem „Kratochvilná historie
měst a míst v zemích koruny svatováclavské“, ve které je o Kamberku napsáno toto humorné vyprávění:
„Říci někomu v Kamberku (v Táborsku) o posvícení „Hulváte“, to by se s tebou prali do krve. A přece to
není nic zlého, neboť podle nejnovějších etymologických bádání mělo slovo následujícící původ: Za
dávných dob chovali Kamberští v radnici zvláštní znamenitou hůl s pikou, čili tak řečenou halapartnu,
kterou při ponůckách s sebou na obranu nosívali. Času prodlením a přirozeným během věcí proměnila se
tato hůl – co myslíte, več? Podle Darwinovy theorie nemohla se proměniti v nic jiného leč – ve vějící
lopatu. A skutečně stala se z ní opravdovská vějící lopata! Když pak některý ze sousedů mlátil obilí, poslal
si jen do radní světnice pro obecní hůl, že chce váti, a – nuž ejhle, hůl – váti. Jednoho času, když se ještě
chodilo do Prahy, přišel tam jeden z Kamberka a cloumaje se po ovocném trhu a zevluje po domech,
porazil bábě nůši s ovocem. Bába se naň osopila: „I ty hulváte!“ Tu náš venkovan zaražen se obrátí a volá
s podivením: „Pajmámo, což mne znáte, že jsem z Kamberka?“
Tamtéž mají také památnou troubu, na kterou troubívali proti mračnům, kdykoliv hrozí krupobitím. I jest
účinek toho troubení tak zázračný, že nejstarší lidé nepamatují, aby bylo v Kamberku potlouklo. Avšak
nedivme se tomu, neboť není trouba jako trouba a tahle trouba jest prý „od samého papeže svěcená“ a od
arcibiskupa Khúenburka do Kamberka darovaná a to aby v tom byl čert, aby se mraky nebály.
Toto humorné vyprávění převzal ze Sobotkovy knihy též další český spisovatel Hugo Wunsch (1857 –
1930) a zařadil ho do IV. svazku svého díla „Encyklopedie humoru a vtipu“, které vyšlo v Praze v roce
1889.
Vladimír Myslík, redakčně neupraveno

ZE SOUČASNOSTI
BÁŇ KOSTELA
Báň kostela je již pokrytá štípaným šindelem a
brzy bude umístěna zpět na věž. Práce by měly
skončit do konce října.

POŽÁR KŮLNY
V neděli 21. srpna hořela v areálu Podblanicka
a.s. v Kamberku kůlna. Požár likvidovalo několik
jednotek hasičů. Stavba je zničená, stejně jako
uskladněná sláma. Oheň byl založen buď
úmyslně nebo nedbalostně.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 29. 8. 2011.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek,
M. Kakos, I. Melicharová, L. Nárovcová,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: J. Jechoutek, I. Melicharová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 21. 6. 2011
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2011
3) Hospodaření v obecních lesích, funkce
odborného
lesního
hospodáře
4) Žádost o prodej pozemku parc. č. 2726/2 TJ
Sokolu Kamberk (předběžné projednání)
5) Úpravy vodotečí na základě stížnosti občanů,
vztahy mezi obcí a zemědělskými subjekty
ohledně škod způsobených přívalovými dešti
6) Oprava elektroinstalace v pohostinství
7) Úprava prostor obecního úradu v č.p. 71
8) Pozastavení platnosti nájemní smlouvy na
pozemek parc. č. 631 v k.ú.Kamberk mezi obcí
a
PIBIL
SALOMON,
s.r.o
9) Nákup úcetního programu “Inventura majetku
obce”
10) Autorský honorář panu Vladimíru Myslíkovi
za
publikaci
“Z
historie
Kamberka”
11) Oslavy výročí obce - vyhodnocení akce
12)
Práce
na
zvelebení
obce
13) Ostatní obecní záležitosti
1) V pátek 2. 9. 2011 je svoláno místní šetření na
posouzení zdravotního stavu javoru na návsi a
lípy u domu č.p. 125.
2) ZO řádně zveřejnilo návrh úpravy rozpočtu č.
4 obce na rok 2011 a protože k tomuto návrhu
nebyly vzneseny žádné připomínky byla úprava
jednohlasně schválena.
3) ZO schválilo těžbu v obecních lesích dle LHP
a hubení plevelů chemickou cestou. Myslivecké
sdružení provede ochranu proti okusu zvěří a
spálení klestu pod Hrajovicemi. Do konce října
zpracuje a předloží ZO místostarosta p. D.
Šedivý seznam zájemců o funkci odborného
lesního hospodáře.
4) Vzhledem k tomu, že pozemek p. č. 2726/2 je
přístupová cesta k pozemkům za hřištěm, obec
tento pozemek neprodá. TJ Sokol může požádat
o pronájem.

5) ZO se jednohlasně rozhodlo požádat
vodoprávní odbor MěÚ Vlašim (p. Kotkovou) o
pomoc při řešení úpravy vodotečí, občany
navrhované řešení považuje ZO za nefunkční.
Zároveň obec vyzve Podblanicko Louňovice,
a.s., aby na pozemcích okolo obce neselo
kukuřici a aby zajistilo úklid obce od slámy,
hlíny a chlévské mrvy.
6) ZO jednohlasně odsouhlasilo opravu
elektroinstalace v pohostinství firmou Jaroslav
Lešek, montáž, opravy a zkoušky vyhrazených
el. zařízení v navrhované ceně 22.445,- Kč.
7) ZO jednohlasně rozhodlo přestěhovat
knihovnu a zasedací místnost OÚ, dokoupit
akumulační kamna a vybavení místností v ceně
do 60.000,- Kč.
8) Firma PIBIL SALOMON, s.r.o prozatím
neuzavřela smlouvu na pronájem pozemku parc.
č. 631 v k. ú. Kamberk.
9) ZO jednohlasně odsouhlasilo zakoupit účetní
program na evidenci obecního majetku a jeho
inventarizaci v celkové hodnotě 7.200,- Kč a
následným poplatkem za upgrade.
10) Vzhledem k tomu, že se p. Vladimír Myslík
vzdal nároku na honorář za publikaci “Z historie
Kamberka”, ZO jednohlasně rozhodlo vyplatit
Ing. Lubomírovi Myslíkovi za práce spojené s
přípravou a přepisem publikace 10.000,- Kč
čistého.
11) ZO chce touto cestou poděkovat všem
spolkům,
brigádníkům,
organizátorům
a
pomocníkům za přípravu “Oslav 750 let od první
zmínky
o
Kamberku”.
Oslava se vydařila i náklady nepřerostly
plánovaný rozpočet. Obec obdržela dotaci od
Ministerstva kultury 25.000,- Kč na publikaci a
fotogalerii.
12) Obec dokončuje úpravu zeleně a instalaci
altánu v Hrajovicích a pergoly a dětského
domečku u kostela. Opravily se místní
komunikace na Hrnčíře a Hrajovice. OZ
odsouhlasilo podlahu ze zámkové dlažby v
pergole a zámkovou dlažbu okolo kaple na
hřbitově.
13) - ZO jednohlasně odsouhlasilo dělení
obecního pozemku 70/5
- Pokud by měl některý z občanů zájem zúčastnit
se poznávacího zájezdu, který by pořádala obec
dejte, prosím, vědět na OÚ. (průzkum zájmu)

Veřejná schůze obecního zastupitelstva bude v pondělí 24. října od 18:00 hodin.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Obec zajistila odvoz objemného odpadu pro občany koncem května. O službu byl obrovský zájem, z toho důvodu
bude znovu přistaven velkoobjemový kontejner ve čtvrtek 29. září. Tentokrát bude u kontejneru služba, která bude
koordinovat nakládku odpadu tak, aby kontejner nebyl přeplňován.

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE
V pondělí 3.10. od 8:00 do 12:00 v Kamberku, jedná se o konec obce směrem k Louňovicím.
V úterý 4.10. od 8:00 do 12:00 v Kamberku v části od Obecního úřadu směrem k Mladé Vožici.

OŠETŘENÍ STROMŮ V KAMBERKU
Obec vyvolala správní řízení týkající se javoru na Městečku a lípy u č.p. 125. Výsledkem tohoto je rozhodnutí o
odstranění javoru, z důvodu špatného stavu. Lípa u č.p. 125 bude svázána pružnou obručí a bude zkrácena koruna.
Poražený javor bude nahrazen 2 novými, již vzrostlejšími stromy.

DOTACE 2011
Jak jsme již dříve informovali, úspěšně jsme se ucházeli o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem projektu
bylo vybudování zázemí/přístřešků v obci i místních částech a oživení zeleně v obci. Konkrétně se jedná o:
- pergolu u dětského hřiště v Kamberku. 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.
- Altán v Hrajovicích určený k setkávání místních občanů s prostorem pro ukládání obědů. 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.

Celková výše dotace je 140 427,- Kč, spoluúčast 60 183,- Kč, celkové náklady tedy jsou 200 610,- Kč.

VÍCEÚČELOVÁ MÍSTNOST, ZASEDACÍ MÍSTNOST, KNIHOVNA
V budově Obecního úřadu je nádherná prostorná místnost, která dosud neměla řádné využití. Tak vznikla myšlenka
přestěhovat stoly a židle do knihovny a část knihovny s dětským koutkem přesunout do této velké místnosti, která
by se poté dala využívat i k dalším volnočasovým aktivitám nejen dětíV dnes již bývalé knihovně je nyní zasedací
místnost, kde se můžou konat schůze s účastí až 20 osob. V rohové místnosti je dětský koutek, knihovna (novinky,
knihy zapůjčené z Benešova, dětské knihy a naučná literatura), pracovní stůl (pedig, výtvarné práce apod). Zároveň
bychom rádi zajistili cvičení jógy pro občany, v současnosti sháníme cvičitele/ku.

PYŽAMOVÁ DISKOTÉKA
Poslední prázdninovou sobotu se v podvečer po
obci pohybovalo větší množství občanů
v pyžamech. Nejednalo se o náměsíčné, nýbrž o
návštěvníky
první
pyžamové
diskotéky.
Diskotéku pořádal David Šedivý, který, jak
možná nevíte, tímto způsobem oslavil své
narozeniny. Bylo veselo, akce se líbila. Doufáme,
že tímto vznikla nová tradice na konec prázdnin.

TJ SOKOL INFORMUJE
1. 90 let Sokola Kamberk - viz. monografie školní obce Kamberka - sepsal Jindřich Šourek řídící učitel
roku 1928 - citace: „K pěstění tělovýchovy založena byla 9.srpna 1921 tělocvičná jednota "Sokol"
spadající pod župu Jana Žižky z Trocnova v Táboře. Prvním starostou byl učitel Karel Semrád. Při
začátku cvičeno bylo v hostinci u Semrádů. Při parcelaci zakoupena byla budova s přilehlým místem na
němž byl rybník.Společnou prací byl rybník zavezen,místo srovnáno,oploceno a tím získáno letní
cvičiště.......“. V souvislosti s tímto výročím nechystáme žádné oslavy.
2:Příprava fotbalového mužstva - odehrán byl turnaj "Blaník" v Načeradci ze třech zápasů jsme dva
prohráli a to s Načeradcí 3 : 1 a s Vracovicemi 4 :0 třetí zápas s Nesperskou Lhotou jsme 4 : 1 vyhráli.
3. Začala již i soutěž. Zatím jsme v poháru porazili Radošovice 5:2 a dalším naším soupeřem byly ve
středu 14.9.Louňovice. První soutěžní zápas s Tichonicemi "B" jsme vyhráli 7 : 0 a po prvním kole
vedeme tabulku. Srdečně všechny zveme na pěkný fotbal. Přijďte povzbudit naše kluky! Rozlosování se
dozvíte z plakátů případně ve vývěsní skříňce na sokolovně.
Dne 5.7. nohejbalový turnaj za účasti 9ti družstev. Pořadí : 1.Milevsko,2.Votice,3.Kamberk dorost ve
složení Kosák Kuba, Adamovský Karel, Patrik Tulej. Turnaje se zúčastnily další tři kamberská družstva.
Dne 12.7. volejbalový turnaj. Zúčastnilo se také 9 družstev Pořadí : 1.Votice,2.Kopštros
družstva
z
Kamberka.
Vlašim,3.Vlašim
ml.
V
turnaji
hrály
i
dvě
dne 23.7. v rámci oslav 750 let první zmínky o obci byla uspořádána soutěž "Hry bez hranic".
Zúčastnilo se šest družstev soutěžních obcí. Družstva byla čtyřčlenná. Po šesti disciplínách bylo toto
pořadí : 1.Šebířov, 2.Pohnání, 3.Vilice. 4.Kamberk, 5.Předbořice, 6.Hrajovice. za družstvo Hrajovic
soutěžily tři mladé slečny a to byl velký handicap v silových disciplínách.

SDH KAMBERK
Poslední říjnový víkend, případně začátkem listopadu bude vyloven rybník Podhorník.

KNIHOINFO
Knižní novinky
Nakladatelství Stratosféra nám opět zajistilo knižní novinky:
Barclay Linwood – Nepříjemně blízko; Callahan Maureen – Život pro slávu Lady Gaga; Cucui Jasutaka –
Konec stříbrného věku; Cunningham Michael – Za soumraku; Fallada Hans – Pijan; De Jonge Peter –
Stíny zůstávají; Krugová Cécile – Dáš si ráno kávu nebo čaj?; Levy Marc – A co když je to pravda?;
Limrová Karolina – Dvě zrcadla; MacDonaldová Betty – Vejce a já; Mertlík Vladimír – Zápisník
hladového muže; Peterfreundová Diana – Hezké vstávání; Rees Laurence – Peklo na východě; Šabach Petr
– S jedním uchem naveselo; Šulc Jiří – Operace Stonewall; Tomsová K.-Muellerová L. – My, sex a
podpatky.
Předplatné časopisů
Od října bude možné si v knihovně zapůjčit časopis Maminka a Koktejl.
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. Vybírat můžete se seznamů knih
umístěných v čekárnách v Hrajovicích a Předbořicích. Linda Nárovcová
Veřejný internet
V otvírací době knihovny je internet vždy zapojen a jsem Vám k dispozici i s pomocí. Mimo otevírací
dobu je možné se domluvit na výše uvedeném telefonním čísle.
Podzimní otvírací doba (od září):
Středa 9:45 – 11:00; Čtvrtek 16:30 – 18:00; Nově každou lichou sobotu od 17:00 do 17:45. Dle
domluvy i mimo otevírací dobu. Můžete mě kontaktovat i na e-mailu: Linda.Nary@volny.cz, případně na
facebooku
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
8.10. – Dalskabáty hříšná ves – kamberští ochotníci zahrají na zájezdu v Praze. Salesiánské divadlo, P – 8.
27.10. – Čaj u pana senátora – zájezd do Stavovského divadla v Praze.

Společenská rubrika
V sobotu 24. září se narodil Tadeáš Vosátka.
Přejeme mu hodně zdraví a rodičům gratulujeme

Významné jubilea v nejbližší době oslaví:
21.10. paní Jiřina Humhalová
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

V srpnu nás opustila
Paní Anežka Šafratová

ORGANIZOVANÉ VÝLETY
Obecní úřad Kamberk by rád pro občany organizoval jednodenní výlety po České republice. První se měl
konat již letos na podzim, do „Babiččina údolí“, bohužel se nepřihlásil dostatečný počet účastníků a zájezd
se tedy konat nebude. Tímto o možnosti výletů informujeme znovu, s tím, že by se pořádaly v jarních
měsících (duben - červen), kdy již je hezké počasí a jsou otevřeny památky. Nástupní místa budou
Hrajovice, Kamberk a Předbořice.
Výlet číslo 1. – Ratibořice, Staré Bělidlo; Náchod; Nové Město nad Metují
Výlet číslo 2. – Český Krumlov, Holašovice (obojí Unesco); klášter Zlatá koruna

Nové město nad Metují, zámek

Český Krumlov

Předběžně je možné se přihlásit na Obecním úřadu. V příštím čísle Zpravodaje upřesníme orientační ceny
(záleží na nájemném za autobus) a podrobnější program. Termín se bude upřesňovat koncem února 2012
(sobota).

VÝZVA
Rádi bychom umožnili občanům v obci cvičit jógu. Posledním, co nám zbývá zajistit je cvičitel. Prosíme,
pokud znáte někoho, kdo má licenci na cvičení jógy a mohl by do Kamberka dojíždět jednou týdně,
případně jednou za 14 dní, poskytněte nám tuto informaci. Případně se můžou zájemci sami obracet na
Obecní úřad. Děkujeme

Kalendárium
29.9.2011
8.10.2011
14.10.2011
24.10.2011
27.10.2011
29.10.2011
5.11.2011
12.11.2011

Velkoobjemový kontejner pro potřeby občanů obce
Dalskabáty, hříšná ves – kamberští ochotníci na zájezdu v Praze
Slavnostní otevření víceúčelové místnosti s dětským koutkem, od 15:00
Schůze obecního zastupitelstva, 18:00
Čaj u pana senátora – představení ve Stavovském divadle v Praze
Podzimní bleší trh, 9:30 – 11:30
Lampionový průvod pro děti, sraz v 17:00 na dětském hřišti
Posvícenská zábava s kapelou Syntéza

Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem; tel: 317 852 728; www.kamberk.cz;
e-mail: oukamberk@quick.cz; Redakce: Linda Nárovcová, David Šedivý, Alena Jenšíková
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Linda.nary@volny.cz
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