ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 30
duben 2017

OSLAVY 90. NAROZENIN LUBOMÍRA KOSTELKY
Na konci března oslavil 90 let známý herec pan Lubomír Kostelka, aktuálně nejstarší kamberský občan.
Mohli jsme si s ním přečíst rozhovory v mnoha časopisech, byl hostem rozhlasového pořadu Tobogán a
blahopřát mu přišli i zástupci Obce Kamberk.

Foto Lucie Sedláková, Benešovský deník
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MAŠKARNÍ PLES
V pátek 24.února se konal tradiční maškarní ples.

VELIKONOČNÍ POMLÁZKA
Velikonoční pondělí letos vyšlo na 17.dubna..

UZAVŘENÍ PRODEJNY V KAMBERKU
Na konci února byla uzavřena prodejna
v Kamberku, stejně tak jako mnoho dalších
obchodů na venkově, v důledku povinnosti
zavedení EET. Budeme rádi, pokud se najde nový
nájemce provozovny – je aktuálně k pronájmu.

PROŘEZÁVKY
V zimě probíhaly prořezávky, mimo jiné v okolí
vodojemu v Kamberku, je zde plánována nová
výsadba

VYNÁŠENÍ MORANY
V neděli 2.dubna jsme vynesli z obce Moranu a
hodili jí do vody.
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SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Jako každoročně, začala i letos příprava mužstva fotbalu v hale v Mladé Vožici. Znovu jsme
vyzkoušeli umělou trávu ve Voticích, kde jsme prohráli se Želčí 6:0 a i ve Vlašimi kde jsme porazili
Mladou Vožici pomalu již tradičním výsledkem 4:1. Koncem března začala soutěž, doma jsme přivítali
Pravonín, ale prohráli 6:0. Za týden na to jsme prohráli v Soběhrdech 3:0 a naposledy v sobotu 8.4.prohráli
doma s Olbramovicemi 3:2. Situace v tabulce tomu odpovídá, jsme poslední a přes všechnu snahu se
nedaří. Do mužstva přišli dva noví hráči : Lukáš Sůva z FC Táborsko a Peter Žáček z Humenného. Přejme
jim ať se jim u nás daří. Na přiloženém snímku Lukáš vlevo,Peter vpravo.
Ještě se zmíním o plánech na léto .Program bude také tradiční.Nohejbalový turnaj, Volejbalový turnaj a
příspěvek k oslavě poutě, jak zábavou, tak dětským dnem uskuteční se i memoriál Jana Wildta a žákovský
zápas ve fotbale.
Bohužel nás také zastihla zpráva nejsmutnější. Zemřel pan Miroslav Vosátka, který se hodně
zasloužil o kamberský fotbal. Vedl "B"mužstvo, organizoval fanklub, pomáhal při tréninku brankářů.
Nezapomeneme.
Za Sokol Kamberk Milan Jechoutek.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
vítám vás při čtení jubilejního, 30. čísla našeho občasníku. Vy, kteří si jednotlivá čísla pečlivě
uschováváte víte, že 1.číslo bylo vydáno v roce 2010. Jen doufám, že se při čtení příliš nenudíte a proto
bychom byli rádi, kdybyste nám občas sdělili, jak jste s obsahem spokojeni. Také bychom uvítali, kdybyste
do Zpravodaje přispívali - tak jako například pan Dobeš svými články z historie – svými vlastními
vzpomínkami, fotografiemi, nebo ostatním prostřednictvím Zpravodaje sdělili své názory na dění v obci .
Ty krásné, slunečné jarní dny , kdy slunce příjemně hřeje, ale ještě nepálí, kdy se příroda probouzí
a první jarní kvítka nás svými svěžími barvami vítají , mne natolik zaneprázdňuje, že jsem se nemohla
dostat k tomu, abych tento pravidelný příspěvek do našeho zpravodaje napsala. Také doba, která nás dělí
od minulého vydání , byla taková ospalá, nic většího a zásadnějšího se nedělo, i když různé problémy nás
pronásledují stále.
Prozatím největší problém, který se týká většiny z nás, je uzavření prodejny. Přes veškerou snahu
všech členů zastupitelstva a i přes finanční a materiální podporu se nám prozatím nepodařilo zajistit
nového nájemce. Situace je to složitá, obrat v prodejně je malý, lidé si postupně zvykali nakupovat v
supermarketech. I možností, které se zde nabízejí, jako Adélka, mražené zboží, chlazené maso kuřecí,
občané příliš nevyužívají. Problém v této souvislosti vyvstává, co s prázdnou budovou prodejny, která je v
majetku obce. Bohužel, nejsme sami, kde tuto náhle nastalou situaci v souvislosti se zavedením Eletronické
Evidence Tržeb, řeší.
Pokud se naší opravené hospody týká, lidé si tam postupně nacházejí cestu. Obsluha je příjemná a
úslužná, nabídka v mezích možného odbytu. Paní hostinská zajišťuje různé akce, kde konzumace je spojená
s hudební produkcí. I obec se snaží vyjít paní Kolací vstříc. Uvidíme, co přinese čas. Bylo by nepříjemné,
kdyby se občané neměli kde scházet, probírat, co přinesl den.
Vraťme se o pár týdnů zpět do času, kdy jsme byli přikryti sněhem a mnozí z nás si užívali zimní
radovánky. My jsme ale měli starosti se zimní údržbou komunikací. Pokud se týká místních komunikací,
vyslovujeme dík zemědělskému podniku Podblanicko a.s. s nimiž byla jako vždy dobrá spolupráce. Horší to
bylo na silnici II.třídy. A tak jsme spolu s okolními obcemi podali na CHKO Blaník žádost o udělení
výjimky na použití soli v kalamitních případech a plnohodnotnou údržbu.
V době od vánoc , kromě tradičních plesů, společenské akce nebyly. Zato nyní připravujeme akce,
které snad uspokojí všechny věkové kategorie. Samozřejmě ale jen ty, kteří naše nabídky využijí. Podrobný
výčet je součástí tohoto čísla zpravodaje, stačí se přesvědčit a snad každý tam něco pro sebe najde. Jde jen
o to, opustit pohodlí domova a přijít.
Jak se už poslední dobou stalo samozřejmostí, i letos se naše obec zúčastní soutěže Vesnice roku
2017. Budeme se snažit směřovat pozornost členů hodnotící komise na zeleň, na vzácnou rostlinu kuřičku
hadcovou, o jejíž zachování se snažíme. Snad je zaujme snaha o vyčistění od náletových dřevin prostoru
pod vodárnou a následnou výsadbu doporučených dřevin. Za tímto účelem požádáme o dotaci na výsadbu
stromů v rámci Nadace Partnerství.
Pokud se týká práce v obci, čekáme, jak budeme uspokojeni v opravě propustků za řekou. Na tuto
akci máme podány dvě žádosti o dotace a to na MMR a Středočeský kraj. Z našich prostředků se budeme
snažit opravit kapli na hřbitově, provést odvodnění budovy úřadu, provádíme opravu vodárny v
Hrajovicích. Čekají nás i další práce, vše záleží na finančních možnostech a dalších okolnostech realizace
záměrů.
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V souvislosti se soutěží Vesnice roku bych vás požádala, abyste se pokud vám to okolnosti dovolí,
zúčastnili jarní brigády zaměřené na úklid obce. Jak jsem slyšela, že "ať v té soutěži dopadneme jakkoliv,
alespoň budeme mít zase uklizenou obec".
Zatím nevíme, jak budou pokračovat opravy kostela. My jsme dle našich finančních možností zaslali
příspěvek ve výši 30 tis.Kč.
Den matek budeme chtít důstojně oslavit. Maminky a děti patří k sobě a tak máme zajištěn hudební
doprovod sestavený z mladých muzikantů pod vedením paní Kuklové ze Zátiší. O občestvení je také
postaráno. Teď jen záleží na vás, abyste se neostýchali a přišli. Samozřejmě, bude vítán i pánský doprovod
našich žen. My, co rádi cestujeme, budeme mít opět možnost někam vyrazit . Snad vás program zájezdu,
který plánuji na konec května až začátek června uspokojí.
Je potěšující, že poslední dobou se nám občas nějaké miminko narodí. Z toho důvodu bychom mohli
uvažovat o akci "Vítání občánků." Myslím, že kdo chce trochu kulturně žít, v naší obci může. Dáváme všem
společensky založeným jedincům příležitost, záleží jen na nich, jak ji využijí.
Na závěr mého příspěvku vám přeji, abyste měli možnost využít všech krás jara. Protože nikdy
nevíme, jak to bude za rok. Mějme se rádi. Neubližujme si zbytečnými výroky, kterých bychom později
litovali. Přeji vám zdraví a nashledanou při čtení příštího Zpravodaje.
Vaše starostka.
Vaše starostka Alena Jenšíková

1) Byla provedena kontrola usnesení
z 27.12.2016
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodej
pozemků v k. ú. Kamberk parc.č. 2720/7 o
výměře 33 m2 a parc.č. 2720/3 o výměře 100
m2 za cenu 40,- Kč/m2 panu Liborovi
Zemanovi, Kamberk 66.
3) ZO projednalo a poměrem hlasů 6 pro 1 se
zdržel hlasování (Kříženecký) odsouhlasilo
příspěvek MAS Blaník v částce 100,- Kč řádný
a 100,- Kč mimořádný příspěvek.
4) ZO projednalo a odsouhlasilo poměrem
hlasů 6 pro 1 se zdržel hlasování (Šedivý)
finanční příspěvek na opravu kostela ve výši
30.000,- Kč.
5) ZO rozhodlo vyměnit tepelný kotel v
pohostinství a opravit elektroinstalaci ve
vodárně v Hrajovicích.
6) Obec se zúčastnila a vyhrála elektronickou
exekuční dražbu ½ pozemků parc.č. 107 o
rozloze 993,5 m2 a parc.č. 108/1 o rozloze
861 m2 v k.ú. Kamberk za 155.000,- Kč.
7) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2017 č. 1 dle
předloženého návrhu.
8) ZO projednalo závěrečnou inventurní
zprávu za rok 2016 a po projednání schválilo
účetní závěrku obce za rok 2016.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 30. 1. 2017.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, I. Melicharová,
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 27. 12. 2016
2) Prodej obecních pozemků parc. Č. 2720/7 o
výměře 33 m2 a parc.č. 2720/3 o výměře 100
m2 v k. ú. Kamberk za cenu 40,- Kč za m2.
3) Projednání návrhu finančního příspěvku
MAS Blaník
4) Žádost Římskokatolické farnosti Louňovice
pod Blaníkem o finanční příspěvek na opravu
kostela.
5) Projednání neodkladných výdajů z
obecního rozpočtu na provoz obecního
majetku.
6) Nákup pozemků parc. Č. 107 a 108/1 v k. ú.
Kamberk
7) Úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 1
8) Schválení účetní závěrky za rok 2016
9) Ostatní
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk,konaného dne 17.února 2017 v
17,00 hodin na OÚ v Kamberku.

9) - Obec shání od 1. 3. 2017 nového nájemce
obchodu v Kamberku.
- ZO jednohlasně rozhodlo podat žádost na
dopravní odbor MěÚ Vlašim o zřízení za
stávky autobusu na znamení u dolního mlýna
(na základě žádosti obyvatel Dolejšího mlýna)
- ZO projednalo žádost p. Řezníčka a p. Burdy
o připojení jejich nemovitostí na obecní
vodovod. ZO s připojením souhlasí, ale
náklady na připojení zaplatí žadatelé.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout SRPŠ
Načeradec příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
- Obec zajistila nový kontejner na sběr
použitých rostlinných olejů z domácností. Ten
se do kontejneru tmavé barvy hází v dobře
uzavřených PET lahvích.

Přítomni: A.Jenšíková, J.Procházka, D.Šedivý,
F.Kříženecký, A.Zachařová
Omluveni: I.Melicharová, P.Drahoš
Zapisovatelka: A.Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: D.Šedivý, J.Procházka
Program:
1.) Kontrola usnesení z 30.1.2017
2.) Situace okolo ukončení nájemní smlouvy
na prodejnu
3.) Ostatní obecní záležitosti
1.) - Byla provedena kontrola usnesení
z 30.1.0217
2.) - Nájemní smlouva na prodejnu bude paní
Veronice Švábové ukončena na její žádost k
24.únoru 2017. Přes veškeré úsilí se členům
zastupitelstva nepodařilo získat nového
nájemce prodejny, i když podmínky pronájmu
jsou maximálně příznivé. Ve snaze získat
nového nájemce budeme i nadále pokračovat.
Od pondělí 27.února se pečivo bude
prodávat u paní Kolací. V týdnu od 20.února je
potřeba, aby zájemci o pečivo si požadované
množství chleba a dalšího pečiva objednali u
paní Kolací. Prodávat se bude vždy v pondělí,
středu a pátek od 7,00 hodin do 10,00 hodin.
Další možnost zakoupit pečivo i další zboží,
které je v jejich nabízeném sortimentu , je u
pojízdné prodejny Adélka. Ta k nám zajíždí
vždy v pátek, na náměstí je v 16,40 hodin, u
bytovek v 16,30 hodin. V případě zájmu je
možnost zajistit, aby zajížděli i v úterý.
3.) -OZ Souhlasí s drobnými úpravami v
obecním bytě v budově pohostinství, které
budou provedeny na náklady nájemce
pohostinství s tím, že výše nájemného bytu
zůstane na stávající výši.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš
Ilona Melicharová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 30. 1. 2017.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodej
pozemků v k. ú. Kamberk parc.č. 2720/7 o
výměře 33 m2 a parc.č. 2720/3 o výměře 100
m2 za cenu 40,- Kč/m2 panu Liborovi
Zemanovi, Kamberk 66.
- ZO projednalo a poměrem hlasů 6 pro 1 se
zdržel hlasování (Kříženecký) odsouhlasilo
příspěvek MAS Blaník v částce 100,- Kč řádný
a 100,- Kč mimořádný příspěvek.
- ZO projednalo a odsouhlasilo poměrem
hlasů 6 pro 1 se zdržel hlasování (Šedivý)
finanční příspěvek na opravu kostela ve výši
30.000,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2017 č. 1 dle
předloženého návrhu.
- ZO projednalo závěrečnou inventurní zprávu
za rok 2016 a po projednání schválilo účetní
závěrku obce za rok 2016.
- ZO jednohlasně rozhodlo podat žádost na
dopravní odbor MěÚ Vlašim o zřízení zastávky
autobusu na znamení u odbočky na Dolejší
mlýn.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout SRPŠ
Načeradec příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Alena Jenšíková
Zapisovatelka: Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: David Šedivý Josef
Procházka
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 27. 3. 2017.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Procházka, D.
Šedivý, A. Zachařová
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Omluveni: P. Drahoš, F. Kříženecký, I.
Melicharová
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková

10) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2017 č. 2 dle
předloženého návrhu.
11) - ZO jednohlasně rozhodlo ukončit
pracovní poměr s ing Milanem Dvořákem
dohodou na jeho vlastní žádost ke dni 30. 4.
2017. Do té doby bude dokončeno jarní sázení
a oprava oplocenek.
- ZO jednohlasně rozhodlo požádat o dotaci z
fondu Nadace partnerství - Výsadba stromů.
- ZO jednohlasně rozhodlo neposkytnout
dotaci pro Linku bezpečí.
- Obec spolu s dalšími 3 obcemi žádá CHKO
Blaník o výjimku ze zimní údržby v CHKO
Blaník (hodnotná údržba s použitím soli).

Program:
1) Kontrola usnesení ze dne 17. 2. 2017
2) Postup vyřizování žádosti p. Nárovcové o
zřízení autobusové zastávky na znamení
3) Projednání stížnosti p. Lizcové na
poškozování její nemovitosti vlivem zatékání
směrem od silnice
4) Žádost ZŠ a MŠ o dotaci
5) Žádost Českého svazu včelařů o dotaci
6) Plán investičních prací v nejbližším období
7) Účast obce v soutěži "Vesnice roku 2017"
8) Plánovací smlouva k novostavbě
9) Domovní čistírny odpadních vod
10) Úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 2
11) Ostatní obecní záležitosti

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

1) Byla provedena kontrola usnesení
z 17.2:2017.
2) Obec svolala místní šetření za přítomnosti
dopravce, SÚS, dopravní policie a odboru
dopravy MěÚ Vlašim, na kterém se přítomné
strany dohodly, že obec zadá vypracování
jednoduchého projektu, který po schválení
policie a SÚS a po vydání rozhodnutí MÚ
Vlašim bude realizován.
3) Při místním šetření SÚS slíbila zadat
vypracování projektu na řešení umístění
svodidel tak, aby nedocházelo k podmáčení
domu č.p. 78..
4) ZO jednohlasně odsouhlasilo poskytnout ZŠ
a MŠ Louňovice dotaci ve výši 3.000,- Kč.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo poskytnout
Českému svazu včelařů v Louňovicích dotaci
Ve výši 2.000,- Kč.
6) ZO v nejbližším období plánuje tyto akce:
Oprava kapličky na místním hřbitově
Rozšířit příjezdovou komunikaci k vodárně v
Kamberku
Provést zednické práce na vodárně v
Hrajovicích
Dokončit svod dešťové vody od budovy OÚ
7) ZO jednohlasně odsouhlasilo účast obce v
letošní soutěži "Vesnice roku 2017".
8) ZO jednohlasně odsouhlasilo Plánovací
smlouvu k novostavbě rodinného domu, t.j. do
srpna 2019 vybudovat zpevněnou komunikaci
od domu č.p. 127 ke komunikaci č. 125/II.
9) ZO jednohlasně rozhodlo nepodat žádost o
poskytnutí podpory v rámci Národního
programu Životního prostředí - Domovní
čistírny odpadních vod. Důvodem byla
nevýhodnost dotace pro občany.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 27. 3. 2017
- ZO jednohlasně odsouhlasilo poskytnout ZŠ
a MŠ Louňovice dotaci ve výši 3.000,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo poskytnout
Českému svazu včelařů v Louňovicích dotaci
ve výši 2.000,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo účast obce v
letošní soutěži "Vesnice roku 2017".
- ZO jednohlasně odsouhlasilo Plánovací
smlouvu k novostavbě rodinného domu - t.j. do
srpna 2019 vybudovat zpevněnou komunikaci
od domu č.p. 127 ke komunikaci č. 125/II.
- ZO jednohlasně rozhodlo nepodat žádost o
poskytnutí podpory v rámci Národního
programu Životního prostředí - Domovní
čistírny odpadních vod.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2017 č. 2 dle
předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně rozhodlo ukončit pracovní
poměr s ing Milanem Dvořákem na jeho
vlastní žádost ke dni 30. 4. 2017 dohodou. Do
té doby bude dokončeno jarní sázení a oprava
oplocenek.
- ZO jednohlasně rozhodlo požádat o dotaci z
fondu Nadace partnerství - Výsadba stromů.
- ZO jednohlasně rozhodlo neposkytnout
dotaci pro Linku bezpečí.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
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PLÁNOVANÉ AKCE
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradiční pálení čarodějnic je naplánováno na
neděli 30.dubna vedle fotbalové hřiště. Již nyní
můžete na určené místo odvážet větve a jiné dřevo
ke spálení. Stavění máje proběhne k večeru a
následně bude zapálen oheň.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Ve čtvrtek 25.května budou kontejnery přistaveny
v Hrajovicích a Předbořicích, odvezeny v pátek
26. května ráno. V Kamberku bude kontejner
přistaven v pátek 26.května ráno vedle
pohostinství.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dne 09.května 2017 od 07:30 hod do 11:30 hod
dojde v Kamberku k přerušení dodávky elektrické
energie, v č.p.: 2, 8, 9, 10, 11, 62, 63, 64, 65, 66,
68, 69, 70, 71, 72, 83, 88, 91, 92, 93, 95, 98, 101,
105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 117,
118, 120, 122, 123, 124

ZÁJEZD
27.května 2017 opět pořádáme zájezd. Program a
trasa: Svatá Hora u Příbrami – komentovaná
prohlídka, Březové Hory – prohlídka Hornického
muzea, Mníšek pod Brdy – návštěva zámku.
Odjez z Kamberka v 5:30, přihlásit se můžete u
paní starostky, cena 350 Kč

DEN MATEK
V sobotu 13.května ve 14 hodin zveme všechny
maminky a ženy i s doprovodem na oslavu Dne
matek, je připraveno občerstvení i živá hudba.
Pokud si děti připraví nějakou písničku nebo
básničku, jistě potěší všechny přítomné.

CESTA ZA ZLATEM
I letos bude Kamberk hostit Cestu za zlatem,
pochod spojený s rýžováním zlata, proběhne
v sobotu 20. května 2017.
POUŤ
Letos vychází pouť v Kamberku na neděli
23.července.

ŽELEZNÝ ŠROT
Od 19. do 28. května můžete na obvyklých
místech odkládat železný šrot.
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NĚCO Z HISTORIE …
Vážení čtenáři, přátelé místní historie,
v dnešním článku bych Vám rád představil opět
jeden z historických pramenů, který je zajímavý
obzvláště pro poznání historie venkova. Jedná se o
Schematismus velkostatků. Tyto Schematismy
vycházely již v 19.století, většinou každých 10 let.
Pro dnešní článek jsem zvolil Schematismus z
roku 1900, který ještě ukazuje pozemkové
vlastnictví v podobě před revolučními změnami
které přinese 20.století, ať již se jedná o
pozemkovou reformu za I.republiky nebo úplné
zabrání zbytků majetku po únoru 1948. Tato
majetková držba vznikala několik staletí a asi jen
málo kdo z vlastníků v roce 1900 tušil, že již za
20 let bude vlastnictví tohoto velkého
pozemkového
majetku
státem
extrémně
zredukováno. Pro názornost jsem vybral 3
velkostatky různé velikosti z našeho okolí. Ve
Schematismu se dočteme nejen jméno majitele,
ale i jména osob důležitých pro chod velkostatku,
dále rozlohu pozemků a jejich využití nebo
například tržní produkty a jejich množství,
katastrální výnos a výši pozemkové daně. Naší
obce se nejvíce týká velkostatek Mladá Vožice,
dále jsem vybral Louňovice a Odlochovice.

- Elbančice 77,99 ha Evaldu Schormovi
- Kamberk 85,00 ha Marku Sternovi
- Šebířov 152,24 ha Leopoldu Winternitzovi
- Frauenhof 152,30 ha Terezii Strakové
- Vitanovice 112,05 ha Leopoldu Kameníkovi
- Leština 86,12 ha Jakubu Krásovi
- Německé Záhoří 164,65 ha Viktoru
Taubenestovi
- Těmice 171,33 ha Marku Liftschitzovi
- Zadní Střítež 105,85 ha Juliu Schickovi
- Rexiň a Domamyšl 313 ha pronajaty v dílech
- zámecký dvůr v Mladé Vožici a rybníky 156,35
ha ve vlastní správě
- Pivovar v Mladé Vožici pronajat Vincenci
Stránskému
- Lihovary ve Frauenhofu, Šebířově, Těmicích,
Něm.Záhoří, Zadní Stříteži pronajaty nájemcům
dvorů
- Cihelny v Mladé Vožici a Rexini a vápená pec
v Leštině ve vlastní režii
Výrobky na prodej:
9800 q obilí
9200 q brambor
3200 hl lihu
1000 q bramborového škrobu
700 ks tučného dobytka
50 q ryb
20 q potěru a násady
2000 p.m.stavebního a užitkového dříví
2000 p.m.dříví na celulozu a k palivu
12000 ks latí a chmelových tyček
14000 ks kolů a plotových tyček
1500 ks zajíců a koroptví
20 ks srnčího
Katastrální výnos: 46.347 K 48 h
Daň pozemková: 10.520 K 88 h
Řiditelství velkostatku v Mladé Vožici, pošta
tamtéž, železniční stanice Sudoměřice 12 km
Joachimsthal Josef-řiditel velkostatku
Taulermann Ferdinand-účetní
Smetana Antonín MUDr.-panský lékař-všichni v
Mladé Vožici
Radoš Eduard-revírník v Krásné Hoře
Bradáč František-revírník v Leštině
Žid Václav-lesní v Miličíně
Bradáč Václav-lesní v Elbančicích
Weselý Václav-podlesní v Blatnici
Švec Jan
Skuthan Damian-zámecký zahradník
Suchý František-porybný-oba v Mladé Vožici

Svěřenecké panství Mladá Vožice se statky
Krásná Hora, Miličín, Střítež, Lomná, Domamyšl,
Německé Záhoří, Těmice, Kamberk, Šebířov,
Vitanovice a Vrcholtovice.
Majitel: Vincenc hrabě Kuenburg, svobodný pán z
Kunegů, Ungersbachů a Jasbiny, c.k.komoří, c.a
k. setník v.v.
Patronátní kostely: Mladá Vožice - děkanství,
Kamberk, Miličín, Nová Ves, Šebířov, Smilovy
Hory, Vrcholtovice
Zámek s parkem v Mladé Vožici
Výměra pozemků: polí
1.392,86 ha
luk
321,71 ha
pastvin
84,80 ha
zahrad
13,90 ha
lesů
1.726,96 ha
rybníků
129,49 ha
zastavěné
11,21 ha
neplodné
8,02 ha
Celkem;3.688,95 ha nebo-li 6.410 jiter a 580 sáhů
čtverečných.
Dvory:
- Mladá Vožice 105,90 ha pronajat Karlovi rytíři
Zapskému ze Zap
- Krásná Hora 105,93 ha Heřmanu Koenigovi
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Louňovice-Arcibiskupství v Praze
Uživatel: Jeho Eminence, nejdůstojnější pán
Dr.Lev svobodný pán Skrbenský z Hříště,
kardinál, kníže arcibiskup pražský, primas
království českého a c.k.tajný rada

- Rustikální statek v Nosákově pronajat Josefu
Veselému
- Cihelna ve vlastní režii
- Mlýn ve Vodlochovicích pronajat Františku
Hromádkovi
Výrobky na prodej:
obilí
brambory
30.000 ks cihel a tašek
Katastrální výnos: 5.211 K 74 h
Daň pozemková: 1.824 K 46 h
Drtina Václav-správce velkostatku
Šmelhaus Václav-lesní
Šmelhaus Vilém-lesní praktikant
Průša Josef-zahradník

Zámek se zahradou v Louňovicích-úřednické byty
Patronátní kostel a fara v Louňovicích
Poloha hornatá 395 m.n.m.
Půda písečnato-hlinitá, útvar žulový
Výměra pozemků: polí 265,9633 ha
luk
40,7829 ha
pastvin 37,9312 ha
zahrad 4,9312 ha
lesů 576,4500 ha
rybníků 8,3655 ha
zastavěné 2,3512 ha
Celkem: 936,7753 nebo-li 1.627 jiter a 1.390 sáhů
čtverečných
Dvory:
- Louňovice 180 ha
- Volešná 50,67 ha-oba ve vlastní režii
- Bejkovice 31,65 ha
- Křížov 52,21 ha-oba pronajaty v dílech
- Lesní revír Louňovice
- Pivovar na 25 hl pronajat Marii Celerýnové
- Pila je ve vlastní správě
Výrobky na prodej:
15 vagonů jedlých brambor
6 vagonů obilí
900 m.p.užitkového dříví
500 m.p.palivového dříví
Katastrální výnos: 12.263 K 80 h
Daň pozemková: 2.683 K 92 h
Hrb Petr-správce velkostatku
Koch Josef-revírník
Beneš Václav-lesní adjunkt
Kabele František-zahradník

Ještě podám několik vysvětlení termínů,
které se dnes běžně nevyskytují. První z nich je
hned v nadpisu u velkostatku Mladá Vožice a je to
výraz svěřenecké panství - někdy se nazývá také
fideikomis. Jde o ustanovení zakladatele panství,
aby panství nebylo nikdy děleno. V případě
mladovožického panství byl zakladatelem
František Ferdinand hrabě Kuenburg arcibiskup
pražský, který tento fideikomis založil pro
potomky svého bratra Jana Josefa. Schválen byl
císařem Karlem VI. 18.dubna 1720.
Dále bych rád vysvětlil co znamenají
zkratky c.k. a c.a k. Asi každý se už s touto
zkratkou někdy setkal, třeba ve filmu o polním
maršálkovi s Vlastou Burianem. Když chce někdo
vyjádřit že je něco staré, použije třeba výrazu-to
pamatuje c.k. Tedy zkratka c.k.-císařskokrálovský znamená, že se týká (titul má platnost)
v rámci monarchie v zemích, které nepatří
Uherskému království-tj.např.Čechy, Morava,
Rakousko. Kdežto výraz c. a k. znamená platnost
v celé monarchii.
Velkostatky Mladá Vožice i Louňovice
uvádějí celkovou výměru nejen v hektarech - v té
době poměrně nové jednotce plochy (náš stát
zavedl metrickou soustavu v r.1871), ale uvádí
výměru v předchozích mírách. Jitro - 5754,6 m2 a
čtverečný sáh 3,59 m2. Vychází tedy 1600 sáhů
na 1 jitro.
Pro zajímavost bych ještě doplnil, že
zdaleka největším pozemkovým vlastníkem byl
Adolf Josef kníže Schwarzenberg z hlubocko
krumlovské větve jenž vlastnil dle tohoto
schematismu 175.589,37 ha, z toho jeho panství
Chýnov s Bělou, Blanicí, Dubem, Hořicemi a
Starou Vožicí, které s mladovožickým panstvím
přímo sousedilo, mělo výměru 4.630,71 ha

Odlochovice
Majitel: Marian Rombald z Hochinfelsu, rytíř
komanderského kříže papežského řádu sv.Řehoře
Nadmořská výška 520 m.n.m.
Výměra pozemků: polí 178,17 ha
luk
30,31 ha
pastvin 6,65 ha
lesů
73,80 ha
rybníků 0,49 ha
cest
0,23 ha
neplodné 0,14 ha
zastavěné 2,41 ha
Celkem 299,03 ha
Dvory:
- Vodlochovice 157,53 ha
- Podolí 94,69 ha-oba ve vlastní režii

Jiří Dobeš
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Společenská rubrika

Dne 26.3. se narodil Lukáš Kakos

Dne 29.3. se narodila Barbora Rosolová

Do života jim přejeme hodně zdraví a štěstí!

31.3. oslavil 90 let pan Lubomír Kostelka z Kamberka
6.4 oslavila 65 let paní Marie Honsová z Předbořic
10.4. oslavila 70 let paní Jarmila Petrlíková z Kamberka
24.4. oslaví 75 let paní Jana Jircová z Kamberka
22.5. oslaví 65 let paní Jana Procházková z Kamberka
28.5. oslaví 65 let paní Hana Dvořáková z Kamberka
28.5. oslaví 50 let pan Pavel Drahoš z Předbořic
30.5. oslaví 60 let pan Jaroslav Slabý z Kamberka
31.5. oslaví 75 let paní Marie Gollová z Hrajovic
28.6. oslaví 60 let paní Marie Jechoutková z Kamberka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 30. března zemřel pan Miroslav Vosátka z Hrajovic ve věku 63 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 30, vydáno 15.dubna 2017
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 2209
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