ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 12
V ruce máte poslední letošní Zpravodaj. Pokusíme se Vám zpříjemnit dlouhé zimní večery a zároveň Vás
seznámit s děním v obci. Díky panu Myslíkovi můžete nahlédnout do kamberské historie, za což velmi
děkujeme. Najdete tu i pár tipů do budoucna, stejně jako první „reklamu“ na podporu podnikání v obci.
Přejeme Vám klidný advent, šťastné a veselé vánoce a hodně zdraví do dalšího roku, do roku 2013.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V sobotu 3. listopadu, na sklonku nádherného jasného dne, jsme se sešli na hřišti u kostela a odtud vyrazili
na lampiónový průvod. Na začátku dostalo každé dítě kousek mapy, která po složení s dalšími díly vedla k
„pokladu“. Na louce na Kalači jsme mapu složili a po chvíli našli poklad, označený svítící lucernou. Pak
už přišly na řadu buřty a posezení u ohýnku. Vzhledem k tomu, že bylo mimořádně vlídné počasí, nikdo
nespěchal domů.

VÝLOV PODHORNÍKU
Sobota 10. listopadu byla mimořádně nabitá akcemi. V obci pobíhaly dva výlovy a večer pak „Rodáci“
pořádali Posvícenskou zábavu. Laguny slovilo MS Blanice a Podhorník SDH Kamberk. Na hrázi
Podhorníku bylo možné zahnat hlad i uhasit žízeň a nakoupit čerstvé ryby. Večerní zábava, zřejmě vlivem
bohatého programu během dne, nebyla příliš úspěšná, co se týče návštěvnosti. Snad příště.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Ve čtvrtek 6. prosince se do Kamberka opět sjeli klienti: Domova pro osoby se z. p. Lidmaň; Domova pro
osoby se z. p. Empatie; Stacionáře Javorník; Domova pro osoby se z. p. Zběšicky; Stacionáře Duha Písek;
Domova pro osoby se z. p. Černovice a Stacionáře Klíček. Celkem v počtu 101 osob, aby u nás spolu
s místními dětmi prožili Mikulášskou besídku. Díky sponzorům se podařilo získat 11300,- Kč. V sále TJ
Sokol Kamberk od 14 hodin hrál DJ Josef Lidral, který svým výběrem písní rozhýbal parket krátce po
zahájení. Později se podávala večeře. Nakonec, v 17 hodin přišel všemi očekávaný Mikuláš s čertem a
andělem. Každý dostal nadílku, postrašení od přísného čerta a pohlazení od krásného anděla. Odpoledne
se vyvedlo. Sponzorům i všem, kteří při přípravě akce pomohli, děkujeme.

SDH KAMBERK INFORMUJE
V sobotu 1. září 2012 se družstvo SDH Kamberk zúčastnilo Zásahového cvičení hasičských sborů
pořádané spřáteleným SDH Křížov. Toto cvičení se mělo odprostit od pravidel požárního sportu a
imitovat skutečný zásah. Toho bylo dosaženo tím, že nebyl nijak upravený terén, „základna“ byla
pomyslná na hrázi rybníka, ze kterého se opravdu muselo použít vývěvy pro nasátí vody, a terén byl
z větší části proti kopci. Trať byla připravena na délku 100 m, tzn. 3x B hadice a 2x 2C hadice.
Rozdělovač byl téměř v nejvyšším bodě tratě, takže stroj byl téměř plně vytížen a výstřik pouze pomyslný
v místě doběhu. Z důvodu selhání startovací autobaterie jsme se rozhodli startovat po „startu“ ( ručně –
startovací klikou), což nebylo nijak limitující a diváci to ocenili pochvalou. Start byl prováděn po hrubém
připravení hadic u stříkačky, a shromáždění družstva u stolu občerstvením, hlasitým a nečekaným
zvoláním „ HOŘÍ“. Běželo se na dva pokusy, přičemž první se nám z důvodu malé závady ( která byla
během pauzy mezi pokusy a pomoci zapůjčení nářadí členy pořádajícího sboru rychle opravena) časově
protáhl. Tento čas se nám však podařil v druhém pokusu značně zlepšit a tím jsme si nakonec získali
prvenství v této akci. S časem 1:05 jsme se stali vítězi tohoto cvičení a získali cenu pro vítěze. Zároveň
jsme přislíbili účast v dalším ročníku. Naše družstvo bylo ve složení: Kahoun Jan – strojník, Procházka
Jiří – sání, Jechoutek Milan ml. – sání, Sláma Karel – rozdělovač, Dvořák Ondřej – levý proud a
Roušalová Lucie – pravý proud. Po ukončení cvičení a vyhlášení výsledků muselo část členů družstva
odjet z důvodů rodinných a sportovních aktivit, ale většina zůstala aby navázali a obnovili dřívější
přátelské vztahy mezi sbory SDH Kamberk a SDH Křížov.
sestava družstva stojící z leva:
Jechoutek Milan, Procházka Jiří, Kahoun Jan
sedící z leva: Dvořák Ondřej, Roušalová Lucie,
Sláma Karel
text: Jan Kahoun

Zápis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 12. 11. 2012.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, J. Jechoutek,
M. Kakos, I. Melicharová, L. Nárovcová,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková

přidělení obecního bytu č. 2 v nemovitosti
č.p. 2.
- ZO projednalo rozpočet Svazku obcí Blaník
na rok 2013 a bere ho na vědomí bez připomínek. ZO bylo seznámeno s možným
rozdělením MAS Posázaví, ze kterého by se
oddělily mikroregiony Blaník, Želivka, Český
smaragd a Vlašimsko.

1) Mikulášská besídka se bude konat 6. 12. 2012
od 14:oo hod. ZO zve všechny děti k setkání s
Mikulášem, andělem a čertem. ZO rozhodlo, že
na besídku přispěje částkou 5.000,- Kč.
Besídky se zúčastní jako vždy i pozvaní klienti
ústavu sociální péče.

- ZO rozhodlo přijmout 2 dotace, každou ve
výši 46.000,- Kč od KÚ za umístění v soutěži
Vesnice roku.
- ZO se seznámilo a vzalo na vědomí žádost
Unie ochránců přírody zastoupenou p. Blažkem o
směnu pozemku v kat. obce Kamberk parc. č.
656 o výměře 1846 m2 za stavbu “Laguny”. Dle
názoru zastupitelů před možným jednáním o této
žádosti musí být hotova kolaudace stavby.
- Za úcelem propojení Kamberka s
Otradovem bude nutno dofinancovat část cesty
mimo pozemkovou úpravu z obecního rozpočtu.
Rovněž bude jednáno s obcí Zvěstov.

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2012 č. 3 dle návrhu.

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

3) Obec upravila vodoteče, opravila komunikaci
na Hrnčíře, spolu se SÚS dokončuje svod
povrchových vod v Předbořicích. Jsou objednána
nová pozinkovaná vrata a dvířka ke hřbitovu.
Obec koupila posyp na silnice, prohrnování a
posyp v zimě zajistí Podblanicko Louňovice a.s.
Obec umístila do Hrajovic kontejner na papír.

Usnesení
z
veřejného
zasedání
Zastupitelstva
obce
Kamberk,
konaného dne 12. 11. 2012.

Program:1) Kontrola usnesení z 17. 9. 2012
2) Úprava rozpočtu na rok 2012 č. 3
3) Práce na zvelebení obce
4) Ostatní obecní záležitosti

4) - jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr
pronájmu obecního bytu č. 2 v nemovitosti č.p. 2.
- 27. 11. 2012 od 17:oo se uskuteční v naší
obci zasedání Svazku obcí Blaník.
- V obecních lesích probíhá výsadba stromků,
pálení klestu, mazání proti okusu a postřik
proti plevelům.
- ZO projednalo žádost majitelů nemovitostí
č.p. 107 a 108 o vybudování chodníku před
těmito nemovitostmi a rozhodlo zařadit tuto akci
do rozpočtu obce na příští rok.
- ZO vzalo na vědomí žádost pí Švadlákové o

SLOVO STAROSTKY NA ZÁVĚR
ROKU 2012
Na začátku každého roku přejeme sobě i druhým,
aby byl šťastný a veselý. Toto přání je již tak
běžné a smysluplné, že o něm ani příliš

- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout částku
5.000,- Kč na mikulášskou besídku pro klienty
ústavu sociální péče a místní děti.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2012 č. 3.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo vyhlásit záměr
pronájmu obecního bytu č. 2 v nemovitosti
Kamberk č.p. 2.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo zařadit do
rozpočtu obce na rok 2013 vybudování chodníku
před nemovitostmi Kamberk č.p. 107, 108.
- ZO jednohlasně rozhodlo přijmout od KÚ dvě
dotace v celkové výši 92.000,- Kč za umístění v
soutěži Vesnice roku.

nepřemýšlíme.
Je
to
vlastně
fráze.
Pojďme teď, když se neúprosně blíží poslední list
kalendáře, bilancovat, do jaké míry byl pro
každého z nás osobně i pro naši obec šťastný a
veselý.
Každý rok má obecní rozpočet k dispozici jistý
"balík" peněz se kterým jsme povinni celý rok
hospodařit. Není jich mnoho. O tom, kam

budeme
peníze
investovat,
rozhoduje
zastupitelstvo. Určitým problémem je otázka
priorit. O nich máme každý jiné představy.
Sokolové by je zhodnotili na sportovištích, hasiči
ve vybavení sboru, občané v upravených
komunikacích a v celkové úpravě obce a její
zeleně, věřící v opravených sakrálních
památkách a tak bych mohla pokračovat.
Jen namátkou upozorním na pár věcí, které se
nám podařilo realizovat a na které byste třeba
během neúprosně plynoucího času pozapomněli.
Co je nejvíce vidět, je úprava hřbitova.
Na jaře jsme upravili zeleň, která tvoří živý plot.
V létě nové dlážděné chodníky za cenu pohybující
se okolo 200 tisíc korun, včetně podlahy v
pergole za kostelem.
Upravili jsme terén u rybníka na rekreační louku
pro všechny generace. Nakoupili stůl a lavičky.
Bohužel nepodařilo se nám akci dotáhnout včas
do konce a zastavila se u instalace dvou laviček
na hrázi. Ubezpečujeme ale zájemce, že příští rok
bude vše hotovo.
Zapojili jsme se do soutěže Vesnice roku a získali
dvě ocenění. Obnos za Fulínovu cenu na jaře
investujeme do nového křovinořezu, za peníze za
udržování kulturního dědictví jsme opravili
střechu na kapli v Předbořicích, dali vyrobit
nová vrata a dvířka ke hřbitovu.
Bylo započato s opravou rybníka v Předbořicích,
ke konečné úpravě dojde příští rok.
Přispěli jsme částkou 35 tisíc kč na rekonstrukci
šaten u fotbalového hřiště, sokolové na oplátku
pomáhali při výkopových pracech na hřbitově.
V obci jsme instalovali informační tabule.
Na více jak 100 tisíc korun nás přišla oprava
místních komunikací a také jsme opravili 4
vodovodní uzávěry.
Obec se finančně i organizačně podílela na
kulturních akcích, jako vítání občánku, na dvou
poznávacích zájezdech, na dovybavení knihovny
a dětského koutku. Dále se konalo vítání jara a
"topení Morany", lampionový průvod, bleší trhy,
pouťové atrakce pro děti, výlov rybníků. Kromě
toho spolky organizují své již tradiční zábavy a
plesy.
Muzeum venkova, které nás zviditelňuje,
navštívilo letos okolo 500 lidí. Mikulášská
besídka pro klienty ústavů sociální péče za účasti
našich lidí je výzvou pro sponzory a organizátory
této bohulibé akce, která nemá v okolí obdoby.
Mezi lidmi je oblíbená samovýroba dřeva z
obecních lesů za výhodných podmínek. Pro
občany organizujeme dvakrát do roka sběr

železného šrotu a přistavení velkoobjemového
kontejneru na směsný odpad.
Bohužel vše, do čehož investujeme, platíme z
obecního rozpočtu, neboť se nám letos
nepodařilo získat žádnou dotaci. Snad tedy až
příště.
V příštím roce bude hlavním bodem naší činnosti
výstavba cesty z Předbořic na Otradov. Na část
cesty, po pozemcích, kde byla provedena KPÚ,
dá MZe 11 milionů korun. 350 metrů do
Otradova, kde KPÚ nebyla provedena, budeme
hradit ze svého, naštěstí se nám podařilo zajistit
u obce Zvěstov příspěvek.
Další plánované akce příštího roku můžete vyčíst
z našeho rozpočtu. Asi vás zajímá hospodaření v
obecních lesích, prozatím není provedena účetní
uzávěrka, informovat vás budeme na příští
schůzi. Jenom zmíním, že veškeré potřebné práce
máme provedeny, a z jarní těžby očekáváme
určitý příliv finančních prostředků do potřebné
obecní kasy.
Určitě jsem na něco zapomněla, ale myslím, že to
hlavní, co jsem chtěla sdělit jsem napsala.
Byl tedy letošní rok šťastný a veselý? Ponechám
tuto otázku otevřenou a je na Vaší úvaze, jak si
odpovíte. Pro ty, kterým přibyl přírůstek do
rodiny byl jistě štastný a dětičky nám do
dnešního dne přibyly dvě. Těm, kterým
nenávratně z rodiny někdo odešel ze 4 letošních
úmrtí, toho štěstí rok 2012 příliš nepřinesl. Pro
tyto mám jeden slogan: "Všichni jsme jen
návštěvníci
této
doby,
tohoto
místa.
Jen tudy procházíme. Naším úkolem je
pozorovat, učit se, růst, milovat a pak se vrátiti
Domů"
S koncem roku a jeho bilancováním cítím rovněž
povinnost poděkovat všem, kteří se podílejí na
činnosti naší obce, t.j. zastupitelům, členům
dobrovolných svazků a všem brigádníkům,
zvláště na úpravě dlažby na hřbitově a opravě
kaple v Předbořicích. Děkuji všem, kteří se
podílejí na zajišťování organizace společenských
akcí.
Já vám všem z celého srdce přeji, aby celý příští
rok pro vás byl tím nejšťastnějším a
nejveselejším, přeji vám především stálé zdraví,
hodně úspěšných dnů, pohodu a spokojenost. A
konečně Vám přeji častý úsměv na tváři, vždyť
každý doktor vám řekne, že humor je nejlepší lék
na všechny neduhy.
Alena Jenšíková

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
.
NÁJEM OBECNÍCH BYTŮ V Č.P. 2
OÚ nabízí k nájmu byty č. 4 (1+1) a č. 2 (2+1)
v budově bývalé „Kampeličky“. Více informací a
podmínky nájmu získáte na OÚ.
VOLBY DO KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
12. a 13. října se konaly volby do „kraje“.
Volební účast v Kamberku byla 26,31% (34
platných hlasů). Nejvíce hlasů, 12, získala ČSSD.
ODS volilo 10 občanů, TOP09 a KSČM každá
po 2 voličích. Ostatní hlasy se po 1 rozdělily
mezi několik stran.

dotace ve výši 46tis Kč. Každá z dotace je určena
oblasti ocenění (zeleň, památky).
EROZE PŮDY
Ministerstvo zemědělství apeluje na občany, aby
spolupracovali při sledování eroze půdy. Pokud
zaznamenáte zvýšenou hrozbu poškození krajiny
erozí, prosím informujte pracovníky Mze: Ing.
Antonína Janouška, tel: 317 830 946, e-mail:
antonin.janousek@mze.cz; Ing. Ilona Landová,
tel: 317 830 943, e-mail: ilona.landova@mze.cz;
Ing. Lumír Vodolán, tel: 317 830 941, e-mail:
lumir.vodolan@mze.cz;
PEDIG

VESNICE ROKU
Naše snaha v soutěži Vesnice roku 2012 byla
oceněna 2 diplomy, ke kterým se váží 2 finanční

Kurzy pedigu pokračují vždy v úterý jednou za 14
dní.

CO NÁS ČEKÁ ….
BISKUP VÁCLAV MALÝ V KAMBERKU
V neděli 16. prosince bude od 10:00 sloužit mši svatou v Kamberku biskup Václav Malý. Přijďte si
vychutnat tuto mimořádnou příležitost, která se nenaskytne každý den. Bude to výjimečná adventní
neděle.
SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU
Již potřetí se sejdeme u jedličky před kostelem, abychom jí společně povýšili na jedličku „vánoční“.
Společně zazpíváme koledy, zahřejeme se svařeným vínem a jistě bude i cukroví. Jako každý rok, i letos
se setkání koná ve 14:00 hodin. Zanechte tedy shonu a příprav a přijďte zažít sváteční atmosféru souznění
mezi sousedy.
HASIČSKÝ PLES
V sobotu 26. ledna pořádá SDH Kamberk tradiční hasičský ples.
MAŠKARNÍ PLES
V sobotu 16. února bude „rodáky“ opět uspořádám rej masek. K tanci i poslechu zahraje kapela Syntéza
Pacov.

KNIHOVNA
Něco z novinek: 6 x severské krimi od Larse Keplera, Jo Nesba; Mráz přichází z hradu – M. Viewegh;
Žítkovské bohyně – K. Tučková; Padesát odstínů šedi – E.L. James; Dům na samotě – M. Klevisová
(česká detektivka roku); Otčina – R. Harris; a mnoho dalších zajímavých knih pro každého.
Nově je možné náhlednout do testů výrobků, jak jsou publikovány v MF Dnes (aktuálně dětské sedačky
a vánoční osvětlení).
Zimní otvírací doba (od října do května): Čtvrtek 16:30 – 18:00
Aktuální informace o otvírací době jsou na vchodových dveřích do budovy Obecního úřadu.
V knihovně je internet zdarma pro návštěvníky.

OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI KAMBERKA.
Čas vánoční je i časem ohlédnutí, zastavení se a
vzpomínek. Připomeňme si dávné časy a
podívejme se na některé střípky z bohaté
minulosti Kamberka a jeho okolí.
A) Poslední majitel.
Posledním
majitelem
Kamberka
(dvora
Kamberk) byl od roku 1700 rod Kühnburků.
František Ferdinand, říšský hrabě z Kühnburku,
pocházel ze starého hraběcího rodu z rakouských
Korutan. Byl kanovníkem katedrály v Salzburku
a v Pasově. Stal se též lublaňským biskupem a
v roce 1710 působil na pražském arcibiskupství.
Přičinil se o to, aby Jan Nepomucký byl v roce
1729 prohlášen za svatého. Byl dobrodincem,
pomáhal chudým a potřebným, zemřel v roce
1731. V roce 1678 koupil Mladou Vožici, v roce
1681 koupil Miličín a potom postupně kupoval
od roku 1686 do roku 1717 další statky v oblasti
mladovožicka a v roce 1720 rozhodl, že jeho
Vožické panství bude dědičné. Koupený rozsáhlý
majetek spojil v jedno panství se sídlem v Mladé
Vožici.
Statek Kamberk koupil v roce 1700 a společně
s ním koupil vsi Předbořice, Hrnčíře, Skrejšov a
několik dalších vsí, které se tak staly součástí
panství Mladá Vožice v podstatě až do roku
1945.
B) Panství Mladá Vožice.
Popis celého panství Mladá Vožice uvádí Johann
Gottfried Sommer ve svém díle s názvem „Das
Königreich Böhmen statistisch – topografisch
Poznámky:
- Není uváděn žádný rybník, poněvadž
rybníky nebyly v majetku obce Kamberk
nebo poddaných. V souhrnném popisu
panství je uvedeno, že rybníky byly ve
vlastnictví vrchnosti.
- Původní starý malý kostel vyhořel v roce
1720 a v roce 1721 ho nechal hrabě
Kühnburk přestavět.
- Kostel byl filiální a spravovala ho fara
v Šebířově.
- Stavení pro kněze, či kaplana bylo asi od
roku 1786 nazýváno farou.
- Radniční dům stál na Městečku poblíž
dnešní zastávky autobusu.
- V „domě u řeky“ bydlel také porybný a
tento dům stál poblíž brodu, kde byl ve
20. století postaven most.
- Stavba bývalého zámku – v některých
dokumentech, záznamech a knihách je
omylem uváděno, že v Kamberce byl
zámek. „Zděná stavba“ byly zbytky velmi

dargestellt“ vydávaném v mnoha svazcích
v Praze v první polovině devatenáctého století.
V desátém díle – Táborský kraj, je panství
v Mladé Vožici popsáno na šestnácti stránkách.
V roce 1842 zahrnovalo 68 obcí, vesnic a osad
nebo jejich částí. Kamberk je zapsán pod číslem
41 a Předbořice jsou zapsány pod číslem 42.
C) Kamberk a okolní obce – počet domů a

obyvatel v první polovině devatenáctého
století.
Kamberk měl v té době 95 domů a žilo zde 643
obyvatelů včetně pěti židovských rodin. Jsou
uváděny všechny tehdy významné budovy a
Kamberk jako místo, kde se konají trhy. Jsou
uváděny
tyto
budovy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

filiální kostel (lokalie)
kaplička zasvěcená svaté Anně
budova pro kněze nebo kaplana
(duchovního)
radniční (obecní) dům
dvě hospody
zděná stavba bývalého zámku
papírna
škola pod patronátem vrchnosti
panský poplužní dvůr
dvě hospody
dva mlýny
palírna kořalky a stáčírna vína
v „domě u řeky“
myslivna
hájenka

poškozené a neobyvatelné původní
tvrze bez střechy. Hrabě Kühnburk jí
nechal opravit a zrušil její vchod od
cesty, která vedla hluboko pod hrází
dnešního rybníka. Nad novým vchodem
ze severní strany nechal umístit
stylizovaný erb rodu Kühnburků.
Poplužní dvůr – budovy
původní správy kamberského statku.
Sídlila tam správa vrchnosti, kde se
zajišťovala robotní povinnost poddaných
na všech panských polích.
Katastrální území obce
Kamberk bylo ve vlastnictví obce a
poddaných v rozsahu 72%. Zbývajících
28% patřilo vrchnosti a vztahovala se ně
robotní povinnost.

Dále je v díle poznamenáno, že poblíž obce je
lom, kde se těží vápenec.
V zápise o Předbořicích je uvedeno, že zde je 16
domů a žije zde 80 obyvatelů.

D) Vesnička Hrajovice je zapsána v díle
vydaném v roce 1844 pro tehdejší Kouřimský
kraj. Hrajovice byly součástí statku Louňovice,
měly tehdy 16 domů, v nichž žilo 123 obyvatelů.
Je zapsán jeden mlýn a jedna hospoda.
Je třeba poznamenat, že: Louňovice měly tehdy
103 domů
a 680 obyvatelů; Bejkovice měly
tehdy 26 domů a 197 obyvatelů; Rejkovice měly
tehdy 6
domů a 53 obyvatelů. Součástí
Kouřimského kraje bylo také panství Načeradec,
k němuž patřily další vesnice, například
Pravětice, část Daměnic a jiné. Je uvedeno, že
v samotném Načeradci bylo 200 domů a 1625
obyvatelů.
Podívejme se, kolik tedy žilo v jednom domě
v jednotlivých osadách v průměru obyvatel:

Obec
Kamberk
Přebořice
Hrajovice
Louňovice
Bejkovice
Rejkovice

Domů
95
16
16
103
26
6

Obyvatelů
643
80
123
680
197
53

Ob. v
domě
7
5
8
7
8
9

Načeradec
200
1625
8
Tento příspěvek je věnován všem občanům,
přátelům a rodákům Kamberka.
Vladimír Myslík, prosinec 2012

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE KULINÁŘSTVÍ V KAMBERKU
Pan Lubomír Myslík nám poskytl studii kulinářství v Kamberku, kterou Vám v čase adventu nabízíme pro
inspiraci. Tímto bychom také požádali občany o možné další postřehy, recepty a tipy. Třeba budeme
v budoucnu moci sestavit celou „kuchařku“. Níže uvedený pohled do historie kulinářství se týká Píchů na
Kutchánku a jedná se spíše o přehled jídel.
A) Od mé babičky znám dva spíše pochoutkové
konkrétní „recepty“, které jedla jako dítě - tedy
kolem roku 1900:
Prskance - najemno strouhaná řepa a z ní zřejmě
řídké těsto pečené přímo na plátech kamen. Prý
to bylo sladké (aby ne) a jako děti to milovaly.
Pučálka - naklíčený hrách narychlo opražený na
sucho, snad v troubě (vlastně takový popcorn).
Jedl
se
solený
nebo
slazený.
Když se šlo v létě pro pivo, tak Teller do něj
vždycky usekl kus ledu (aby vydrželo na pole
studené). Na poli ale pili většinou ze studánek
nebo si v nich nápoje (limonádu, vodu se šťávou)
chladili. Pivo pili ale na poli výjimečně, když
bylo velké horko.
B) Od mé mámy bohužel nemám přehled za celý
rok, ale pouze z letního období, kdy v Kamberce
bývala na prázdninách, časově zhruba z let 19301938:
Maso bylo 1x týdně, a to hovězí. Nakupovali u
všech obchodníků, protože strýc jako soukromník
nikoho neupřednostňoval. V případě masa
chodili tedy k Němečkům, ke Kahounům a k
Pikům.
Přes týden se maso nejedlo. Jako letní jídla teta
vařila:
- Houskové (kynuté) knedlíky maštěné máslem a
k tomu okurkový salát.
- Bramborové taštičky s povidly a sypané
tvarohem (marmeláda resp. povidla byla
kupovaná).
- Lívance pečené na sucho, maštěné máslem a

sypané cukrem se skořicí. Když byly borůvky, tak
s rozvařenými borůvkami a smetanou.
- Buchty s mákem a s tvarohem.
- Škubánky s tvarohem maštěné máslem.
- Když byly koncem léta slívy, tak bramborové
ovocné (slívové) knedlíky s mákem, maštěné
sádlem.
Denně
byla
polévka,
zeleninová
nebo
bramborová. V neděli byla obvykle hovězí
polévka s domácími nudlemi.
K večeři byl chléb, s máslem, sádlem nebo s
tvarohem, někdy vajíčko (jedno na osobu).
Dělali tvarohový sýr - nakládali tvrdý tvaroh
proložený kmínem, solí a paprikou (a možná
zalitý pivem).
O pouti byl kohout na paprice (tedy smetanová
omáčka s paprikou) a kynutý knedlík.
Chléb si teta pekla sama, najednou sedm
bochníků. Dětem k tomu do pece přidávala malý
bochánek. Po upečení chleba se do pece sázely
koláče - švestkové, tvarohové nebo povidlové.
Jako hospodářství měli krávu, prasata, kozu a
slepice. Občas husy. Měli zavařené vepřové maso
a vepřovou paštiku. Kozí mléko bylo pro prasata.
Kupovali tedy pouze cukr, sůl, zelí, koření a
hovězí maso. Všechno ostatní co jedli bylo
domácí.
Ještě poznámka - v Kamberce se prý nedařilo zelí
- kupovali ho z Jizbice.
Fungoval i naturální obchod - když zákazník
neměl peníze na zaplacení kováři, tak strýc občas

dostával naturálie (sezónní ovoce - konkrétně
hrušky z Křekovic. Ty také sušili a dělali z nich
pracharandu).

Luba Myslík 9. listopadu 2012

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili a v nejbližší době oslaví:
22.12. paní Marie Hudcová
24.12. paní Anežka Kubálková
26.12. pan Pavel Kroupa
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
14. listopadu se narodil
Mikuláš Vosátka,
gratulujeme a přejeme hodně zdraví

Kalendárium
16.12.2012 10:00
24.12.2012 14:00
31.12.2012 19:00
11.-12.1.2013
26.1.2013
16.2.2013
5.4.2013

Biskup Václav Malý slouží mši v Kamberku
Setkání sousedů u vánočního stromku
Silvestrovské vepřobraní ve mlejně – Dolejší Mlýn
Volba prezidenta ČR I. kolo (II. kolo o 14 dní později)
Hasičský ples
Maškarní ples
Noc s Andersenem – aneb Nocleh v knihovně

MASÁŽE EVA KOSÁKOVÁ
Tel: 721 905 503

Uvolněte tělo i mysl v předvánočním shonu. Vyberte si z bohaté nabídky
masáží. Navíc, pokud nevíte, jak potěšit své blízké, můžete zakoupit
dárkový poukaz.
Masáž zad a šíje – 30 min. – 200,- Kč
Celková masáž – 60 min – 600,- Kč
Medová masáž – 30 min – 200,- Kč
Masáž zad lávovými kameny – 30 min – 250,- Kč
Bylinková masáž – 30 min – 200,- Kč
Lymfatická masáž nohou – 15 min – 120,- Kč
…a mnoho dalších druhů masáží

S tímto kuponem sleva 30,- Kč
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