ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 22
HASIČSKÝ PLES
Hasičský ples, s tradičně velkou návštěvností a bohatou tombolou, se konal v Kamberku v sobotu 24.ledna
2015. K tanci i poslechu hrála kapela MP3 music band.
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MAŠKARNÍ PLES
Dalším plesem byl maškarní, pořádaný společně Sborem dobrovolných hasičů Vilice a Občanským
sdružením rodáků a přátel obce Kamberk. Konal se v pátek 13.února 2015 v Kamberku. I na tomto plese
byla dobrá atmosféra a zábava.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
dnes, kdy tento příspěvek píši, se pozvolna hlásí jaro a s ním přichází i dobrá nálada. Letošní zima
nás příliš nepotrápila, ale stejně jsme rádi, že nám pomalu mává na rozloučenou. Těšíme se, že pomalu
začneme uskutečňovat to, co jsme si v rozpočtu na letošní rok naplánovali.
Jako první akci, na níž máme zajištěné dotační peníze je cesta z Kamberka na Hrnčíře. Ve
výběrovém řízení vyhrála nejnižší nabídnutou cenou firma BES s.r.o. z Benešova. Celkové náklady na
opravu cesty jsou cca 2,1 mil Kč. Práce se budou uskutečňovat samozřejmě v teplém počasí, aby výsledek
práce odpovídal naší snaze peníze dostat. Prozatím se jeví jako nadějná možnost získat dotace na
poničenou cestu za Předbořicemi směrem na Táhlí. V posledních dnech jsme postoupili žádost o dotaci ve
výši 120 tis.Kč Ministerstvu kultury na opravu střechy kaple v Předbořicích, kdy Státní památkový ústav
naši žádost doporučil. Také hasiči dali obci podnět, aby podala žádost o dotaci na dovybavení sboru a to
nákupem nové stříkačky, nákupem helem a elektrocentrály. Prozatím je pozastavena práce na získání
dotace na cestu směrem od hřbitova k Březinám z důvodu, že nemáme vykoupeny všechny potřebné
pozemky a také peníze na nové zaměření cesty se v rozpočtu MZ zatím nenašly.
Je však mnoho drobných akcí, které budeme financovat z vlastních prostředků. Začínáme některé
záměry, které jsem v minulém čísle nastínila, již realizovat nákupem zahradní techniky, úpravou vnitřních
prostor obecního úřadu. Jak se můžete přesvědčit na dalších stránkách Zpravodaje, také kulturní a
společenský život u nás chceme organizačně i finančně v rámci našich možností zajistit. A proto při naší
snaze o zajištění kvalitního života u nás, nás tím více mrzí, že se stávají takové věci jako krádež lavičky u
cesty na Hrajovice , stálé znečisťování prostor čekáren, zvláště v Kamberku a Smršťově, znečisťování obce
psími výkaly. I tak je naše obec dobrým místem k životu, v okolí je zviditelněna kulturním a sportovním
životem, dobrou pověst máme i díky našemu muzeu. Protože jsme v soutěži Vesnice roku v minulých
letech obdrželi všechna možná ocenění, většinou i s finančními odměnami a při současné velké konkurenci
jsme se rozhodli v letošním roce se do soutěže nepřihlašovat. Také připravujeme kompletní úklid obce a
samozřejmě počítáme s vaším zapojením dle individuálních možností.
Je mojí povinností zúčastnit se různých zasedání na okresní i celorepublikové úrovni a při různých
diskusích pozoruji, že naše obecní pospolitost a snaha o to, aby to u nás bylo co nejhezčí není v ostatních
obcích vždy pravidlem a já jsem při těchto příležitostech hrdá na to, že patřím do této obce, o které se v
okolí ví a mluví v dobrém slova smyslu. Mějte se milí spoluobčané dobře a ve zdraví si užívejte nádheru
slunných jarních dnů a zase někdy v dalším čísle našeho Zpravodaje nashledanou.
Alena Jenšíková, Vaše starostka

PROŘEZÁVKY DŘEVIN
Kompletně byla prořezána stráň nad řekou u cesty k rybníku v Kamberku. Probíhá prořezání u
hlavní silnice při příjezdu do Kamberka směrem od Předbořic. Myslivecké sdružení vyčistí od náletových
dřevin celou trasu od Lagun až do Hrajovic – pod trasou obecního rozhlasu. V Hrajovicích proběhly
úpravy u brodu přes Pravětický potok. V Předbořicích byla poražena ztrouchnivělá lípa na návsi u silnice.
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 2. 2. 2015.

vzhledem k tomu, že je letošní rozpočet už schválen
rozhodlo zařadit tuto opravu do rozpočtu obce na rok
2016.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout dar SRPŠ
Načeradec na činnost ve výši 1.000,- Kč.
- ZO děkuje všem spolkům v obci za rozhodující
účast na společenském životě v obci, který
nám dělá propagaci v okolí.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš, Fr. Kříženecký
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký,
I. Melicharová, J. Procházka,D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, F. Kříženecký
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 29. 12. 2014
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2015 č. 1
3) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v budově
č.p. 2 p. Josefovi Zachařovi
4) Žádost o dotaci z MK na opravu kaple v
Předbořicích
5) Příspěvek ve výši 18,26 Kč/obyvatele ve prospěch
MAS Blaník o.s. na tvorbu strategie
6) Schválení účetní závěrky za rok 2014
7) Projednání informace o Stanovení průzkumného
území Roudný
8) Hospodaření v obecních lesích
9) Výběrové řízení na dodavatele prací při realizaci
projektu "Oprava MOK Kamberk - Hrnčíře"
10) Zachování poštovního úřadu v Kamberku
11) Záměr výkupu pozemků za úcelem realizace
komunikace Kamberk - Vosná
12) Ostatní obecní záležitosti

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 2. 2. 2015.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2015 č. 1.
- ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit p. Josefovi
Zachařovi nájem bytu č. 2 v budově č.p. 2 do 29. 2.
2016 "Dodatkem č. 1".
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost o dotaci
na opravu kaple v Předbořicích na Ministerstvo kultury.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek MAS Blaník
o.s. na tvorbu strategie ve výši 18,26 Kč/obyvatele.
- ZO jednohlasně schválilo úcetní závěrku obce za rok
2014.
- ZO jednohlasně nesouhlasí s obnovením těžby zlata
na území Roudný ani se zahájením průzkumu tohoto
území.
- ZO jednohlasně schválilo předběžný souhlas pro
ČSOP Vlašim, že může vstoupit na obecní pozemky
za účelem úklidu větví po probírce dle LHP.
- ZO jednohlasně odsouhlasila výběr uchazeče na akci
"Oprava MOK Kamberk - Hrnčíře" dle závěrů výběrový
komise a pověřuje starostku obce sepsáním "Smlouvy
o dílo" s firmou BES s.r.o. v hodnotě 2.099.451,31 Kč
bez DPH.
- ZO jednohlasně nesouhlasí se zrušením Poštovního
úradu v Kamberku.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo záměr odkupu
pozemků za účelem realizace komunikace Kamberk Vosná za cenu 35,- Kč/m2.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout dar SRPŠ
Načeradec ve výši 1.000,- Kč.

1) Byla provedena kontrola usnesení z 29.12.2014
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2015 č. 1 dle předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit p. Josefovi
Zachařovi nájem bytu č. 2 v budově č.p. 2 o 1 rok do
29. 2. 2016 prostřednictvím Dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 14 ze dne 1. 3. 2014.
4) ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost na
Ministerstvo kultury na dotaci na opravu kaple v
Předbořicích.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek MAS Blaník
o.s. na tvorbu strategie ve výši 18,26 Kč/ obyvatele.
6) ZO projednalo závěrečnou inventurní zprávu za rok
2014 a po projednání schválilo účetní závěrku obce za
rok 2014.
7) ZO jednohlasně nesouhlasí s obnovou těžby zlata
na území Roudný ani s průzkumem tohoto území.
8) ZO schválilo předběžný souhlas ČSOP Vlašim ke
vstupu na obecní pozemky za účelem úklidu větví po
probírce dle LHP za účelem zachování porostu kuřičky
Smejkalovy.
9) ZO jednohlasně souhlasí s návrhem výběrové
komise na záměr "Oprava MOK Kamberk - Hrnčíře" a
pověřuje starostku obce sepsáním "Smlouvy o dílo"
s uchazečem BES s.r.o. v hodnotě 2.099.451,31 Kč
bez DPH. Výběrová komise byla ve složení ing A.
Jenšíková, D. Šedivý a A. Zachařová. Nabídky
odpovídaly zadaným kritériím a proto rozhodovala
nejnižší nabídnutá cena.
10) ZO jednohlasně nesouhlasí se zrušením
Poštovního úřadu v Kamberku a přeje si zachování
provozu za stávajících podmínek.
11) ZO jednohlasně odsouhlasilo záměr odkupu
pozemků za účelem realizace komunikace Kamberk –
směr Vosná za cenu 35,- Kč/m2.
12) - ZO projednalo žádost manželů Javorských na
opravu místní komunikace k jejich nemovitosti a

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 23. 3. 2015.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký,
I. Melicharová, J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: J. Procházka, D. Šedivý
Zapisovatelka: v. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 2. 2. 2015
2) Obecně závazná vyhláška obce Kamberk č. 1/2015
o odpadech
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3) Nájemní smlouva mezi obcí Kamberk
Mysliveckým sdružením "Blanice - Kamberk"
pronájmu pozemku parc. č. 4483 v k.ú. Kamberk
4) Oprava kaple v Předbořicích
5) Práce v obecních lesích
6) Práce na zvelebení obce
7) Ostatní obecní záležitosti

- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2015 č. 2 dle předloženého návrhu.

a
o

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Josef Procházka, David Šedivý
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

1) Byla provedena kontrola usnesení z 2.2.2015
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo "Obecně závaznou
vyhlášku obce Kamberk č. 1/2015 o odpadech".
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo "Dodatek č. 1" k
nájemní smlouvě mezi obcí Kamberk a Mysliveckým
sdružením Blanice-Kamberk ze dne 30. 4. 2011.
Dodatek pro-dlužuje nájem pozemku parc. č. 4483 o
výměře 6,8976 ha za stejných podmínek do 30. dubna
2019.
4) ZO jednohlasně rozhodlo zadat opravu kapličky v
Předbořicích firmě RE IN, s.r.o, IČ 48109339 za cenu
378 427,- Kč včetně DPH. Pokud obec neobdrží
slíbenou dotaci z Ministerstva kultury ve výši 120.000,Kč rozhodlo ZO provést opravu na náklady obce.
Firma byla vybrána na základě výběrového řízení.
5) ČSOP Vlašim provedlo vyčištění části lesa s
porostem chráněné kuřičky Smékalovy. Od 1. dubna
začne v obecních lesích vyžínání a výsadba borovice.
ZO rozhodlo zaměstnat ing Milana Dvořáka od 27. 3.
2015 na práce v lese i obci, zatím do 31. 5. 2015.
6) Obec zahájí nutné opravy obecního majetku.
Parapety oken, chodba a kanceláře na OÚ, taras u
Bernardových, odvádění dešťové vody v Předbořicích
na návsi, výměna vodovodních uzávěrů u bytovek,
výměna vadných svítidel veřejného osvětlení/
7) - ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek ZŠ a MŠ
Louňovice ve výši 2.000,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo "Zprávu o hospodaření
BENEBUSU za rok 2014" a "Rozpočet BENEBUSU na
rok 2015".
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podání žádosti o
dotaci na akci: "Podpora obnovy techniky, výzbroje a
výstroje jednotek SDH" z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS a závazek spolufinancování akce v
minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů
akce. Jedná se o zakoupení nové hasičské stříkačky,
elektrocentrály a helem.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podání žádosti o
dotaci na akci: "Oprava místních komunikací" z
Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst a závazek spolufinancování akce v
minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
akce. Jedná se o opravu návsi v Hrajovicích,
komunikace okolo hřbitova v Kamberku a komunikace
v Předbořicích.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podání žádosti o
dotaci na akci: "Revitalizace rybníka v Předbořicích" z
Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství a závazek
spolufinancování akce v minimální výši 5% z
celkových uznatelných nákladů akce.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo zveřejnit záměr
pronájmu bytu č. 3 v budově č.p. 2 v Kamberku.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 23. 3. 2015.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo "Obecně závaznou
vyhlášku obce Kamberk č. 1/2015 o odpadech".
- ZO jednohlasně odsouhlasilo "Dodatek č. 1" k
nájemní smlouvě mezi obcí Kamberk a Mysliveckým
sdružením Blanice-Kamberk ze dne 30. 4. 2011.
Dodatek prodlužu je nájem pozemku parc. č. 4483 o
výměře 6,8976 ha za stejných podmínek do 30.
4.2019.
- ZO jednohlasně rozhodlo zadat opravu kapličky v
Předbořicích firmě RE IN, s.r.o, IČ 48109339 za cenu
378 427,- Kč včetně DPH. Pokud obec neobdrží
slíbenou dotaci z Ministerstva kultury ve výši 120.000,Kč rozhodlo ZO provést opravu na náklady obce.
- ZO jednohlasně rozhodlo zaměstnat ing Milana
Dvořáka na práce v lese i obci od 27. 3. 2015 do 31.
5. 2015.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo příspěvek ZŠ a MŠ
Louňovice ve výši 2.000,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo "Zprávu o hospodaření
BENEBUSu za rok 2014" a "Rozpočet BENEBUSu na
rok 2015".
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podání žádosti o dotaci
na akci: "Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje
jednotek SDH" z Programu 2015 pro poskytování
dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS a závazek spolufinancování akce v
minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů
akce. Jedná se o zakoupení nové hasičské stříkačky,
elektrocentrály a helem.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podání žádosti o dotaci
na akci: "Oprava místních komunikací" z Programu
2015
pro
poskytování
dotací
z
rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst a závazek spolufinancování akce v
minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
akce. Jedná se o opravu návsi v Hrajovicích,
komunikace okolo hřbitova v Kamberku a komunikace
v Předbořicích.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podání žádosti o dotaci
na akci: "Revitalizace rybníka v Předbořicích" z
Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství a závazek
spolufinancování akce v minimální výši 5% z
celkových uznatelných nákladů akce.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo zveřejnit záměr
pronájmu bytu č. 3 v budově č.p. 2 v Kamberku.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2015 č. 2 dle předloženého návrhu.
Starostka obce: A.Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
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INFORMACE Z OBCE…
.
VYNÁŠENÍ MORANY
V neděli 29.března proběhlo vynášení a topení
Morany, tentokrát na Dolejším mlýně
v Kamberku.

VÝVĚSNÍ TABULE V PŘEDBOŘICÍCH
V Předbořicích, vedle autobusové čekárny, byla
instalována nová vývěsní tabule, které je určená
pro informace z Obecního úřadu.

STAVĚNÍ MÁJE, ČARODĚJNICE
Ve
čtvrtek
30.dubna
odpoledne/navečer
proběhne stavění máje, tentokrát na Městečku
v Kamberku. Následně proběhne tradiční pálení
čarodejnic u fotbalového hřiště.
DEN MATEK
Oslava Dne matek se bude konat v sobotu 9.5. ve
13:30 v sále. Všechny ženy jsou srdečně zvány,
bude zajištěno i občerstvení a hudba.
ŽELEZNÝ ŠROT
Od 16. do 25.května bude na obvyklých místech
možno ukládat železný šrot.
SEŘÍZENÍ ZVONU NA VĚŽI KOSTELA
Občané Kamberka si již zvykli na to, že zvonění
„jde napřed“ – takže poledne zvonilo již v 11:45,
přestože hodiny na věži šly správně. Josefu
Procházkovi ml. se povedlo zvonění seřídit, a tak
poledne zvoní správně ve 12 hodin.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Ve čtvrtek 21.května odpoledne budou
přistaveny do Hrajovic a Předbořic kontejnery na
velkoobjemový odpad, budou zde až do pátku
ráno. V pátek 22.května bude kontejner přistaven
také v Kamberku. Kontejnery jsou určeny pro
velkoobjemový odpad z domácností, který se
nevejde do běžných nádob na odpad. Nejsou
určeny na bioodpad, nebezpečný odpad,
elektroodpad. Kontejnery také nejsou určeny pro
odpad z podnikání – jeho odvoz a likvidaci si
zajišťují podnikatelé sami na svoje náklady.
CESTA ZA ZLATEM
Akce „cesta za zlatem“ se uskuteční v sobotu
30.května. Pořadatelem je ČSOP Vlašim, Český
klub zlatokopů a Obec Kamberk. Začátek akce je
od 9 do 11 hodin u Dolejšího Mlýna
v Kamberku, účastnící budou moci absolvovat
jednu ze 3 pěších tras a vyrýžovat si svojí vlastní
zlatinku.
ZÁJEZD
Na 6.června je naplánován zájezd, konečná trasa
bude upřesněná, jednou ze zastávek bude hrad
Kuks. Zájemci se mohou již nyní hlásit u paní
starostky.
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KAPLE V PŘEDBOŘICÍCH
Na Ministerstvo kultury byla podána žádost o
dotaci na kompletní rekonstrukci kapličky
v Předbořicích.
Památkový
ústav,
který
s Ministerstvem úzce spolupracuje, doporučil
přispět obci Kamberk dotací ve výši maximálně
120 tisíc korun na opravu střechy. Obec si
nechala zpracovat nabídky na výměnu krytiny a
opravu krovu a věžičky a cena je cca 400 tisíc
korun. Počkáme na poskytnutí nebo neposkytnutí
dotace a následně bude plánovaná oprava
realizována.

RALLYE KAMBEK
Další ročník Rallye Kamberk proběhne v sobotu
20.června 2015. Více informací ve zprávách
Sokola Kamberk.
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Obec zadala vypracování studie proveditelnosti
opatření
v ohrožených
protipovodňových
lokalitách. Ze studie by měly vyplynout možnosti
jednotlivých úprav, ty budou potom následně
rozpracovány a směřovány k realizaci.
KUŘIČKA
V lokalitě chráněného území Hadce u Hrnčíř
byly v souladu s lesním hospodářským plánem
realizovány probírky. Následně ČSOP Vlašim
provedl, v rámci smluvní ochrany, úklid a
rozdrcení větví, aby kuřička měla lepší podmínky
pro svůj růst.
ZDRAVÝ STROM
Obec přihlásila lípu vedle kostela v Kamberku do
projektu „zdravý strom“. Vybrané stromy měly
být zdarma prohlédnuty a případně ošetřeny
odborníky. Se svojí přihláškou obec neuspěla. Na
náklady obce byla tedy provedena prohlídka
nejen tohoto, ale i dalších stromů v obci, které by
mohly potenciálně svým pádem ohrozit majetek
nebo zdraví občanů. Stromy jsou následně
průběžně ošetřovány.

OPRAVA CESTY NA HRNČÍŘE
Jak už bylo avizováno, až to umožní počasí, bude
provedena oprava cesty z Kamberka na Hrnčíře.
Na opravu získala obec dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj. Cesta byla razantně poškozena
přívalovými povodněmi.

VYHLÁŠKA O ODPADECH
Na základě platné legislativy vypracovala Obec
novou vyhlášku o odpadech, je zveřejněna ve
vývěskách a na www.kamberk.cz. Novinkou
bude umístění sběrných nádob na kovy – bude se
jednat o malé kontejnery pro průběžný sběr
„malého a drobného“ kovového odpadu,
například plechovek od konzerv. „Velký“
kovový odpad bude i nadále shromažďován
formou sběru železného šrotu. Dále budou
umístěny nádoby na „bio odpad“, kam bude
možno umísťovat drobný organický odpad
z domácností. I nadále platí, že každý si
organický materiál zpracovává přednostně sám,
například na vlastním kompostu.

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Benešov, oznamuje, že v katastrálním
území Kamberk bude obnoven katastrální operát
přepracováním do digitální podoby v zastavěné
části obce (intravilán).
(NE)POŘÁDEK NA HŘBITOVĚ
Na hřbitově někteří neukáznění z nás opakovaně
odhazují přes plot odpadky – květiny, věnce,
obaly od svíček a ostatní. Znovu upozorňujeme,
že veškerý odpad ze hřbitova patří do kontejneru
umístěného u horních vrat na hřbitov. V případě,
že bude kontejner opakovaně naplněn ještě před
termínem jeho vývozu, je obec připravena pořídit
další.

„VÍTACÍ“ CEDULE
V květnu by měly být vyrobené a následně
umístěné uvítací tabule na začátku Kamberku,
bude se jednat o smaltované tabule se znakem
obce.
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SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Blíží se začátek jarní sezóny a tak fotbalisté jsou v plné přípravě. Zatím jsme odehráli dva přípravné
zápasy a to v Praze s Uhříněvsí 2:2 a na penalty jsme vyhráli,druhý zápas jsme vyhráli 3:0 doma se Želčí.
Třetí zápas odehrajeme v sobotu 21.3. ve Velíši. V kádru zatím nedošlo k žádným změnám pro jarní část
soutěží.
28.2.2015 se uskutečnila valná hromada Jednoty.
O výsledcích a dalších novinkách Vás budeme informovat prostřednictvím zpráv ve vývěsní skříňce.
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KAPLIČKA SVATÉHO JANA V KAMBERCE
V Kamberce, tak jako v každé obci a v každém městě, existují mýty, "zaručené" zprávy pamětníků a
obecné, "všem jasné" historické skutečnosti. V Kamberce je jedním z doložených - nedoložených
historických témat existence kapličky nebo kaple na městečku.
O její existenci se ani mezi pamětníky mnoho informací nedochovalo prostě proto, že když byla zbořena,
tak ti nejstarší dnes žijící byli buď malými dětmi nebo ještě nebyli na světě. Dokumentace, pokud vůbec
nějaká byla, je buď ztracena nebo je zapadlá v některém z mnoha archivů.
Z kusých písemných neúplných zpráv je ale jasné, že na městečku kaple byla. Dokonce je
zdokumentována na jedné z pohlednic Kamberka. Z útržků a poznámek ale plyne, že na městečku kaple
skutečně stála, pravděpodobně padesát dva let. Poznámky existují z dvacátých let, kdy se kamberští
občané rozhodli kapli odstranit.
Byla pravděpodobně postavena v roce 1873 a byla zasvěcena svatému Janovi. Vysvětil jí tedy pan farář
Karel Smetana, který v Kamberce působil v letech 1869-1883. Kdo kapli nechal postavit a kdo její
stavbu zaplatil nevíme.
Zlikvidována byla kvůli havarijnímu stavu v roce 1925. Z dvacátých let se dochovaly doslova písemné
útržky, které to dokládají, například:
Obec připravila vydání vyhlášky tohoto znění:
"Dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 24. 1. t.r. zruší se kaplička na náměstí a prodá se co stavební
materiál řízením nabídkovým.
Přihlásiti jest se do 18. února t.r.
Obecní úřad městyse Kamberka dne 8. února 1925
Starosta Boh. Všetečka."
Další text:
"Vyjádření.
Podepsaní staří sousedi, pamětníci, členové obecního zastupitelstva a bývalí (starostové) představení obce
dosvědčují, že kapli na náměstí v Kamberku od jejího postavení a posvěcení roku 1873, když toho potřeba
vyžadovala osada Kamberská bez námitek a odpírání opravovala. Kaple je 2 metry od silnice vzdálena se
vchodem od silnice a je v linii řady stromů na náměstí vysázených, provozu nikdy nepřekážela a
komunikaci nevadila."
Na náčtrku z roku 1924 je namalováno umístění kaple. Ta stála u silnice před č.p. 39 (Zajíček) a vlevo od
ní před č.p. 37 (Straka) byla studna.
Texty uvádějící přehled nákladů na opravu:
Osadní účet osady městyse Kamberka
v. 1915 1/6 ze vápno na Kapličku 1,60 Kč
z 1920 14/5 pak při opravě Kapličky 2,? 30/12 za 150 kg vápna pro chudobinec a opravu Kapličky 63 Kč"
"Potvrzení
Dle osadních účtů městyse Kamberka pokud se listiny ty nalezl potvrzuji k potřebě farního úřadu v
Kamberku, že obec zaplatila na opravu Kapličky na náměstí
r. 1915 1/6 vápno 1/2q 1 K. 60 h
r. 1920 14/5 při opravě kapličky 2 K"
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Z uvedeného tedy plyne, že údržbu kaple zajišťovala obec Kamberk.
Že všichni kamberští zastupitelé nebyli pro zboření kaple dosvědčuje záznam, že tři byli pro zachování
kaple, ostatní pro zbourání. Zboření kaple ale nebylo rozhodnuto unáhleně, protože už v červenci nebo
srpnu roku 1924 bylo vyhlášeno:
" Do pondělka večera 28/8/1924 podati námitky proti zboření kaple sv. Jana na městečku."
Obecní zastupitelstvo zrušení kaple schválilo, ale rozhodnutí bylo na "Okresní správě politické v Táboře".
A zdá se, že si někdo stěžoval....., protože Okresní správa politická v Táboře poslala dne 5. března 1925
Farnímu úřadu v Kamberku dopis tohoto znění:
Čís. 9906
Kamberk k. Stížnost do
usnesení obec.zastupitelstva
zrušiti kapličku.

Dne 5. března 1925

Důstojnému
farnímu úřadu
v Kamberku
U vyřízení podání ze dne 13. února t.r. dává se věděti, že okresní správa politická nemá, proč by
na výměru ze dne 17. listopadu 1914 č. 51457 čeho měnila.
Za vládního radu
podpis (snad Konopásek)
Nu, kaplička v Kamberce na Městečku tedy evidentně stála, ale počátkem dvacátého století kamberští
občané rozhodli o jejím odstranění. Dnes stojí na skoro stejném místě autobusová zastávka.
Ing. Lubomír Myslík, únor 2015
OBRAZ MĚSTEČKA V KAMBEKU
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POHLEDNICE „Pozdrav z KAMBERKA“ Z ROKU 1922

Společenská rubrika
31.3.2015 oslaví 88 let pan Lubomír Kostelka z Kamberka
7.4..2015 oslaví 60 let paní Jana Jelínková z Kamberka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 27.2.2015 zemřela ve věku 69 let paní Miroslava Moravcová

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 22, vydáno 28.března 2015.
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