ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 26
duben 2016

PLESOVÁ SEZÓNA
Zimní období je tradiční čas plesů a tancovaček, a tak se i u nás v Kamberku postupně uskutečnily
hasičská, myslivecká a maškarní zábava.

1

PROŘEZÁVKY DŘEVIN
Na mnoha místech proběhly, v době vegetačního klidu, prořezávky a kácení dřevin. V Předbořicích na
hrázi návesního rybníka, od Lagun směrem na Hrajovice, u řeky Blanice v Kamberku pod mostem, u
hřbitova, pod vodojemem, v okolí hlavní silnice II/125 procházející obcí, v okolí cest do lesů ….
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VYNÁŠENÍ MORANY
V sobotu 26. března se uskutečnil tradiční staroslovanský rituál vynášení Morany. Akce se konala na
Dolejším mlýně, kam všechny pozvala majitelka Linda Nárovcová. Kromě upálení Morany se následně
uskutečnily tvořivé dílny pro děti – malování velikonočních vajíček.

BLANICKÝ RYTÍŘ
V pátek 25. března 2016 se staly nositeli titulu Blanický rytíř nové tři fyzické osoby, které se významně
zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Jsou jimi v abecedním pořadí
Alena Jenšíková z Kamberka, František Kot z Boliny a in memoriam Karel Šebek z Neveklova. Ocenění
udělují třem navrženým kandidátům zástupci neziskových organizací Podblanicka a v letošním roce porota
vybírala z dvaceti devíti nominací. Blahopřejeme naší paní starostce, která získala cenu za celoživotní dílo,
zejména za vybudování a rozvíjení muzea venkova v Kamberku.
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NADMĚRNÝ NÁKLAD
Velikou atrakcí byla přeprava nadměrného nákladu - kovového sila - z cihelny Číčenice do elektrárny
Opatovice nad Labem, která proběhla v pátek 4.března 2016 večer. Přes Kamberk projížděl náklad délky
19,6 m, šířky 4,8 m a výšky 5,7 metru o hmotnosti cca 30 tun a i přes všeobecný názor, že neprojede
zatáčkou na Městečko, nakonec projel :-). Na přepravu bylo vydáno povolení Ministerstva dopravy.

VELIKONOČNÍ KOLEDA
O velikonočním pondělí 28. dubna prošlo Kamberkem přes 50 koledníků a kolednic.
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"Historická" výmalba z 20. století tak zůstane
zachována pro další generace, které jí v případě
zájmu obnoví.

NOVÁ SVĚTLA V PŘEDBOŘICÍCH
Na základě opakované žádosti vlastníků
nemovitosti čp 17 v Předbořicích byla instalována
2 nová světla. Předběžné finanční náklady na
realizaci akce jsou cca 45 tisíc korun.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
proběhne poslední dubnový den, v sobotu 30.4.
v Kamberku u fotbalového hřiště za bytovkami.

NOVÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ PLAST
Do Kamberka, Hrajovic i Předbořic byly
začátkem března umístěny nové žluté kontejnery
na směsný plast. Do "starých" žlutých kontejnerů
patří pouze PET lahve, do "nových" žlutých
kontejnerů pak ostatní plasty.

DEN MATEK
Oslavy Dne matek jsou naplánovány na sobotu
7.5. od 13.30 hod. Kromě občerstvení bude
připravena také živá hudba - kapela pana Kronuse
z Ostrova a taneční soubor Babinec.
ŽELEZNÝ ŠROT
Sběr železného šrotu bude probíhat od 14. do
22.5.2016 v Kamberku na obvyklém místě.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
budou přistaveny do Hrajovic a Předbořic ve
čtvrtek 19.5. odpoledne, odvezeny budou v pátek
20.5. ráno. Do Kamberka bude přistaven v pátek
20.5. ráno a odvezen po naplnění.
CESTA ZA ZLATEM
Už třetí ročník celodenní akce rýžování zlata
spojené s pochodem a návštěvou muzea venkova
v Kamberku proběhne v sobotu 28.května
od 9 hodin na Dolejším mlýně.

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
VÝMALBY V KAPLI V PŘEDBOŘICÍCH
Při rekonstrukci střechy kaple v Předbořicích v
roce 2015 bohužel došlo k protečení provizorního
zakrytí a k promáčení stropu kaple. V některých
místech se objevila původní výmalba, o kterou se
začal zajímat Státní památkový úřad. Obec byla
nucena nechat provézt restaurátorský průzkum
maleb, na základě kterého bude zpracována
zpráva doporučující další postup. S největší
pravděpodobností dojde ke konzervaci stávajícího
stavu a k novému vybílení/vymalování kaple.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybářské závody na rybníku Podhorník bude
pořádat Sbor dobrovolných hasičů Kamberk
v sobotu 28.5.
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
Zájemci o zájezd do Dačic, Slavonic a okolí se
mohou hlásit u paní starostky, uskuteční se na
přelomu května a června.
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SLOVO STARO STKY
Vážení a milí spoluobčané,
dnes, kdy píši tento příspěvek, je podle kalendáře první jarní den. Počasí je proměnlivé, jarní kvítka
a sluníčko, když vysvitne, nám však dávají jistotu blížícího se jara. A my přemýšlíme, co letos podnikneme,
čemu dáme přednost, abychom udělali vše proto, aby se nám v Kamberku dobře žilo. Díky iniciativě
našeho místostarosty došlo k prořezání náletových dřevin, vyčistění mezí i rozlehlejších zanedbaných
prostor, jako dolce pod vodárnou, kde vzniklo místo k procházce i odpočinku. Příjemné pro oko jsou i
stráně a prořezané meze pod hřbitovem a dále podél cesty směrem k Černému kříži. Co je dále a není to na
oku je vyčistěná cesta pod Hrajovicemi směrem ke starému náhonu, dále prořezaná cesta na Táhlí, u
Kalače, v Kamberku pod mostem, vše práce pana Milana Dvořáka. Z naší iniciativy prořezává Povodí
Vltavy břehy Blanice od mostu směrem po toku řeky. Členové mysliveckého sdružení čistí meze okolo cest,
pod vedením drátů místního rozhlasu směrem na Hrajovice. Díky jim za to. Snad jsem na něco
nezapomněla, je toho hodně, co se letos v tomto směru v zimě podařilo a přispělo k celkovému zlepšení
vzhledu okolí naší obce. Stálo to hodně úsilí všech, kteří se na tom podíleli. Za dříví, které si zde udělali,
zanechali po sobě čistý pozemek. Tak, jak to má být mezi pracovitými a pořádkumilovnými lidmi. Také
bych ráda připomněla, že jsme dali ořezat stromoví okolo hřbitova a tak reagovali na časté přípomínky
občanů. Ořezané jsou lípy okolo rybníka v Předbořicích a nemocné stromy poražené. Jsou i další místa,
která občané za získané dřevo čistí.
Dále bych vás chtěla seznámit s tím, o co jsme léta usilovali. Část stodoly vedle hasičské zbrojnice,
tedy stavba a pozemek pod ní, dříve patřící paní Bittnerové, je už v majetku obce. Za celkovou částku 310
tis.Kč jsme ji získali spolu s několika pozemky. Nyní můžeme přistoupit k opravě této stavby a uvažovat o
jejím nejlepším využití.
Kaplička v Předbořicíh potřebuje další opravu. Ve vnitřních prostorách se objevily původní
výmalby a Státní památkový ústav provedl sondy a po jejich bližším prozkoumání vyhotoví návrh, jak dále
pokračovat v úpravách. Prozatím máme svolení k vymalování bílou barvou, aby bylo možno sloužit mše v
důstojném prostřední.
Další investicí v Předbořicích je protažení veřejného osvětlení směrem k novostavbě pana
Javorského za cenu 45 tis.Kč. V Předbořicích jsme také dali do pořádku návesní rybník, který po takové
úpravě dávno volal a zároveň s tím upravili cestu .
V Hrajovicích “legalizujeme” stavbu vodárny, která byla vybudována pro účely JZD a nyní slouží
několika našim občanům a doposud nebyla na katastrálním úřadu zanesena .
V obcích se objevily žluté sběrné nádoby na směsný plastový odpad. Prosíme, abyste dbali na to,
jaký správný odpad, do kterých nádob odkládáte. V nejbližší době pro nádoby vybudujeme v Kamberku
nové stanoviště, které nebude tak na očích a přitom všem dobře přístupné.
V obecních lesích jsme letos v zimě provedli rozsáhlejší těžbu, vše v souladu v lesním hospodářským
plánem. Peníze za dřevo získané budeme samozřejmě investovat zpět do lesní výsadby a do potřeb obce a
vás občanů.
Zastupitelstvo obce rozhodlo zapojit se letos do soutěže Vesnice roku 2016. Myslíme, že máme co
nabídnout i když zároveň víme, že konkurence v soutěži je veliká.
Loni jsme podali několik žádostí o dotace, hlavně na opravu místních komunikací. Věřme, že
alespoň trochu uspějeme. I zde je zájem o peníze veliký, ale zkoušet štěstí musíme a zároveň víme, že naše
žádosti jsou oprávněné, viz cesta za Hlaváčkovými v Předbořicích.
Pokud se týká společenského života u nás, budeme se snažit uskutečnit vše tak, jako v roce minulém,
protože víme, že vy občané si trochu té zábavy zasloužíte a většina z vás nám, obci, když je potřeba,
pomáháte.
Přeji vám všem, abyste si krásné jarní dny užili ve zdraví a zase při čtení dalšího čísla Zpravodaje
nashledanou se těší vaše starostka.
Alena Jenšíková
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SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Nový rok jsme zahájili turnajem ve stolním tenise.
Fotbalisté zahájili přípravu na jarní část sezóny, odehráli čtyři přípravné zápasy, z toho dva na umělé trávě
ve Voticích. S Borotínem jsme prohráli 1:0, s Olbramovicemi 3:0. Ve Velíši jsme vyhráli 2:1 a doma
s Mladou Vožicí 4:1. Aktuálně začala jarní část fotbalové soutěže III.třídy skupiny B, kde jsme zatím na
třetím místě. V sobotu 26.3. jsme na svém hřišti hostili Čechtice s nerozhodným výsledkem 2:2, v sobotu
2.4. jsme v Libeži prohráli 2:1. V sobotu 9.4. v 16:30 nás můžete přijít podpořit v Kamberku na zápas
s Ratměřicemi.
Sportovní část činnosti je zatím na startu roku. Řešili jsme také vylepšení podmínek na hřišti. Určitě jste si
všimli mobilheimu, který stojí vedle šaten za bytovkou. Bude v něm umístěno občerstvení pro hráče a
diváky, případně šatna rozhodčích, měl by nahradit starou dřevěnou boudu, které neodpovídá jak úrovní
prodeje občerstvení tak hygienickým předpisům a dělá ostudu nám i obci. Financování je interní věcí
Sokola, přesto poskytneme informace o financování. Čtvrtina nákladů byla vyplacena z peněz sokolských a
zbylá většina finančních prostředků byla od sponzorů, které se podařilo získat bratrovi Standovi Kubů
(velký dík). Jsme si jistí, ze to zlepší celkový dojem, vždyť k nám jezdí celý okres.
Bohužel na větší a razantnější vylepšení nám zatím chybějí finanční prostředky. Nové šatny, takové jako
mají ve Vracovicích nebo v Načeradci, jsou pouze snem. Chybí v prvé řadě finance na nákup pozemků
přímo na hřišti, které by jejich vykoupením otevřelo cestu k dotačním penězům. Získat generálního
sponzora se zatím nedaří.
Přesto věříme, vzhledem k tomu, že máme dobré a mladé družstvo a vyrůstají nám mladší žáci, kteří od
podzimu nebo příštího roku začnou hrát, se nám nakonec podaří dotáhnout celý projekt rekonstrukce hřiště
a šaten se zázemím ke zdárnému konci, ovšem bez podpory obce to půjde velmi těžko.
Milan Jechoutek st.

3) ZO projednalo závěrečnou inventurní zprávu
za rok 2015 a po projednání schválilo účetní
závěrku obce za rok 2015.
4) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužení
nájemní smlouvy na byt č 2 v budově č.p. 2
dosavadnímu nájemníkovi p. Josefu Zachařovi o
1 rok, tedy do 28. 2. 2017.
5) V obecních lesích je vytěženo a přiblíženo
dřevo k prodeji, celkem 900 m3. Na jaře se bude
sázet 4.000 ks smrčků a bude pokračovat
nahodilá těžba dřeva (likvidace kůrovcem
napadených stromů).
6) Byla dokončena oprava rybníka v
Předbořicích. Proběhl zde ořez lip na návsi a bylo
zahájeno protažení veřejného osvětlení k domu
č.p. 17.
7) - V nejbližších dnech bude do všech sběrných
míst separovaného odpadu dodán kontejner na
směsný plast.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout ZŠ
Louňovice a ZŠ Načeradec příspěvek na činnost
ve výši 1.000,- Kč.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 22. 2. 2016.
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 20. 1. 2016
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2016 č. 1
3) Schválení účetní závěrky za rok 2015
4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v
budově č.p. 2 panu Josefu Zachařovi.
5) Hospodaření v obecních lesích
6) Postup realizace plánovaných prací v obci
7) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 20.1.2016
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2016 č. 1 dle předloženého návrhu.

7

- V roce 2017 proběhne oprava komunikace
Rejkovice - Hrajovice v rámci komplexní
pozemkové úpravy v obci Louňovice.
- ZO poměrem hlasů 6 pro 1 proti (F.
Kříženecký) rozhodlo podat přihlášku do soutěže
Vesnice roku 2016.
- ZO jednohlasně rozhodlo, po zamítavém
stanovisku Podblanicka Louňovice,a.s.,
nepokračovat v záměru vytvoření stavebních
parcel u areálu družstva.
- Povodí Vltavy provede vyčištění břehů
Blanice pod mostem od olší.

- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2016 č. 1 dle předloženého návrhu.
- ZO projednalo závěrečnou inventurní zprávu za
rok 2015 a po projednání schválilo účetní závěrku
obce za rok 2015.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužení
nájemná smlouvy na byt č 2 v budově č.p. 2
dosavadnímu nájemníkovi p. Josefu Zachařovi o
1 rok, tedy do 28. 2. 2017.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout ZŠ
Louňovice a ZŠ Načeradec příspěvek na činnost
ve výši 1.000,- Kč.
- ZO poměrem hlasů 6 pro 1 proti (F. Kříženecký)
rozhodlo podat přihlášku do soutěže Vesnice
roku 2016.
- ZO jednohlasně rozhodlo, po zamítavém
stanovisku Podblanicka Louňovice,a.s.,
nepokračovat v záměru vytvoření stavebních
parcel u areálu družstva.

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

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 22. 2. 2016.

Výstavba mostu v Kamberku přes řeku Blanici, kolem roku 1926
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NĚCO Z HISTORIE …
… aneb kdo a kde byl v naší obci v roce 1910, před Velkou válkou, jak ji současníci nazývali,
netušíce, že nebude ve 20. století jediná
Vážení čtenáři,
každý z Vás se jistě někdy zamyslel, komu asi patřil dům ve kterém bydlí, či kam jezdí na rekreační
chalupu. Část domů je v držení stejné rodiny celé generace, ale jsou zde objekty, které majitele měnily
častěji, zvláště ve století 20., které bylo na změny a události velmi bohaté. Projděme si tedy naši obec ještě
v době před Velkou válkou (tak ji naši předkové původně nazývali), v roce 1910, kdy ve třídách visel obraz
stařičkého mocnáře a státní hymna začínala slovy "Zachovej nám Hospodine..." Přehled jsem sestavil na
základě sčítacího operátu pro sčítání lidu, domů, bytů a zvířat.
Čtenářům z Hrajovic se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že v r.1910 netvořily Hrajovice s
Kamberkem společnou obec a vzhledem k tehdejšímu územnímu uspořádání, kdy patřily i do jiného okresu
a kraje, nachází se sčítací operáty v jiném archivu - v případě že se dochovaly. V příštím čísle se pokusím
tyto údaje doplnit.
Co se týče konkrétního přehledu - na řádku vedle čísla popisného je uvedeno jméno majitele a když
je uvedeno i hlavní zdroj příjmů, případně i zdroj vedlejší, který je uveden na druhém místě. V některých
domech žily i rodiny v podnájmu, ty uvádím v následujících řádcích, opět včetně povolání či živnosti,
kterou živitel rodiny provozoval.

č.p.
č.p.

PŘEDBOŘICE
č.p. 1-Forejt Josef
č.p. 2-Vobrátilová Anna
č.p. 3-Dobeš Josef a Antonie
č.p. 4-Koupený František a Marie
č.p. 5-Javorský Antonín a Anna
č.p. 6-Vobrátil Karel
č.p. 7-Hoch Josef a Anna
č.p. 8-Vlach František
č.p. 9-Slabý Jan a Marie
č.p.10-Švec Jan a Antonie
č.p.11-Kahoun František a Františka
č.p.12-Obec Předbořice
-Otradovec Josef- obecní hajný a pastýř
č.p.13-Čechota Josef a Marie
č.p.14-Slabý Antonín
č.p.15-Havlík František
č.p.16-Jenšík Josef

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.

Všichni majitelé usedlostí uvádějí jako své hlavní
povolání polní hospodářství.
Obyvatel v Předbořicíchcelkem 102
KAMBERK
č.p. 1-schází
č.p. 2-Velkostatek mladovožický
-Stern Marek-nájemce dvora
č.p. 3-Sláma Karel-polní hospodářství, horník
č.p. 4-Šťastná Barbora-polní hospodářství

č.p.
č.p.
č.p.
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5-Stern Marek-neobydleno
6-Jechoutek Max-polní hospodářství, mistr
obuvnický
7-Vosátka Jan-polní hospodářství,hostinský
-Balatý František-učitel
8-Mašek Bohumír-polní hospodářství,
hostinský
9-Buriánek František-polní hospodářství
10-Otradovec Josef-polní hospodářství,
horník
11-Mašek Alois a Františka-polní
hospodářství, mistr truhlářský
12-Zachař Jan-polní hospodářství
-Mrázek Josef-mistr pekařský
13-Zachař Jan a Anna-polní hospodářství
14-Kotrč Josef-polní hospodářství
15-Zachař Václav-polní hospodářství
16-Šafrata Karel(bydlí v č.29)-polní
hospodářství
- Žirovnická Marie-výměnkářka
17-Hudera Antonín-polní hospodářství
18-Zachař Jan-polní hospodářství
19-Adamec Tomáš-polní hospodářství
20-Dvořák Josef-polní hospodářství
21-Jechoutková Anna-nádenice, polní
hospodářství
22-Januš František-polní hospodářstv
23-Vobořil Karel-polní hospodářství
24-Jedlička Josef-polní hospodářství
-Dospiva Antonín-horník

č.p. 25-Svatek Josef-polní hospodářství
-Tepr Václav-cestář
č.p. 26-Všetečková Cecilie-polní hospodářství
č.p. 27-Procházka Jan a Kateřina-polní
hospodářství
č.p. 28-Povondra Karel-polní hospodářství, mistr
kovářský
č.p. 29-Šafratová Marie-polní hospodářství
č.p. 30-Vorel Antonín-horník, polní hospodářství
-Kahoun Josef-hokynář
č.p. 31-Bárta Václav-mistr krejčovský pro dámy
č.p. 32-Adámek Karel-polní hospodářství
č.p. 33-Adámek Josef a Anna-polní hospodářství
č.p. 34-Dobeš Josef(bydlí v Načeradci)
-Růzha Karel-horník
-Němeček Jan-horník
-Rakous Václav-mistr kovářský
č.p. 35-Kočí František a Anna-polní
hospodářství
č.p. 36-Řezníček František a Marie-tovaryš
strojnický, polní hospodářství
č.p. 37-Straka Ferdinand-polní hospodářství,
obchodník smíšeným zbožím
č.p. 38-Huderová Antonie-polní hospodářství
-Táborský Karel-rurální listonoš
č.p. 39-Zajíček Karel-polní hospodářství
č.p. 40-Hašek Martin-polní hospodářství, mistr
krejčovský
č.p. 41-Pick Jindřich-mistr řeznický
-Drozen Josef-výběrčí plynárny na
odpočinku
č.p. 42-Radošová Marie
-Hájek Adolf-obchodník peřím,
pojišťovací agent
-Dušek Josef-mlynářský tovaryš
č.p. 43-Příkop Josef-obchodník smíšeným
zbožím
č.p. 44-Straka Jonáš-polní hospodářství,
obchodník smíšeným zbožím
č.p. 45-Javorský Karel-polní hospodářství, mistr
truhlářský
č.p. 46-Adam František-poštovní posel na
odpočinku, polní hospodářství
-Fingl Václav-kolovrátkář
č.p. 47-Kříženecká Karolína-polní hospodářství
-Beránek Jan-obuvník příštipkář
č.p. 48-Halašková Matylda(bydlí v Praze)
-Toušek Josef-polní hospodářství
č.p. 49-Fingl Karel-polní hospodářství, horník
č.p. 50-Stodola Václav-tovaryš tesařský, polní
hospodářství
č.p. 51-Všetečková Františka-výměnkářka
č.p. 52-Jedlička Jan-nádeník

č.p. 53-Adámek Antonín-polní hospodářství
-Adámek Josef-obecní strážník
č.p. 54-Němeček Prokop-nádeník
č.p. 55-Nováková Karolína-polní hospodářství
č.p. 56-Javorská Marie-polní hospodářství
č.p. 57-Jechoutek Antonín-mistr krejčovský pro
pány, polní hospodářství
č.p. 58-Cikánek František-mistr truhlářský, polní
hospodářství
č.p. 59-Svatková Františka-polní hospodářství
č.p. 60-Velkostatek mladovožický
-Sláma Jan-lesní hajný, polní
hospodářství
č.p. 61-Slabá Antonie-majitelka mlýna
č.p. 62-Prouza Kristián-mlynář
č.p. 63-Novák Josef-mistr krejčovský pro dámy,
polní hospodářství
č.p. 64-Svatek Karel-domácí tovaryš továrního
galanterního obuvnictví
č.p. 65-Všetečka Josef-mistr krejčovský pro
pány, polní hospodářství
č.p. 66-Fara
-P. Václav Širůček-farář
č.p. 67-schází
č.p. 68-Beránek Josef-nádeník
č.p. 69-Řeháček Václav-domácí tovaryš
továrního galanterního obuvnictví
č.p. 70-Procházková Františka-polní
hospodářství
č.p. 71-Škola
-Vrzák František-řídící učitel
č.p. 72-Trantová Anna-polní hospodářství
č.p. 73-Jenšík František a Anna-polní
hospodářství, horník
-Vach Josef-horník
č.p. 74-Simandl Otto-mistr krejčovský pro pány,
polní hospodářství
č.p. 75-Otradovec František a Anna-polní
hospodářství
č.p. 76-schází
č.p. 77-Stern Marek
-Teller Antonín-obchodník smíšeným
zbožím
č.p. 78-schází(v roce 1910 zbořeno, by se nový
dům postavil)
č.p. 79-Dobeš František-polní hospodářství
č.p. 80-Tomáš Zeman(bydlí v Jistebnici)
-Chlumák Antonín-mistr řeznický
-Rychtařík František-horník
-Semrád Karel-učitel
č.p. 81-Obec Kamberk
-Tomášek Karel-čeledín
-Jechoutková Františka-nádenice
-Mašková Marie-opatrovanka chudobince
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č.p. 82-Koupený Josef a Anna-mlynář
č.p. 83-Jenšíková Marie
-Pavlík Václav-polní hospodářství,
kostelník
-Sedláček Josef-horník
-Bárta Josef-domácí tovaryš továrního
galanterního obuvnictví
-Mikuškovicová Karla-poštovní asistentka
č.p. 84-Řeháček Josef-polní hospodářství
č.p. 85-Albrecht František a Barbora-polní
hospodářství
č.p. 86-Řeháček Petr-polní hospodářství
č.p. 87-Novák Augustin-mistr obuvnický, polní
hospodářství
č.p. 88-schází
č.p. 89-Vrtiška Antonín a Anna-polní
hospodářství
č.p. 90-Růžičková Marie(bydlí na Žižkově)
-Daněk František-horník
č.p. 91-Jenšík Josef-strojník hospodářských
strojů, polní hospodářství
č.p. 92-Moravec Václav a Antonie-polní
hospodářství
č.p. 93-Kahoun František-polní hospodářství
č.p. 94-Hašek František(bydlí v Praze)
-Hašková Barbora-výměnkářka
č.p. 95-Kosáková Anna-polní hospodářství

č.p. 96-Javorská Karolína-polní hospodářství
č.p. 97-Hudec Jan-mistr kovářský, polní
hospodářství
č.p. 98-Píchová Antonie-polní hospodářství,
nádenice
č.p. 99-Zachař Josef-tovaryš tesařský, polní
hospodářství
č.p. 100-Řeháčková Antonie-pomocnice v
hokynářství
č.p. 101-Velkostatek mladovožický
-Bartoš Jan-šafář
-Zeman Jan-čeledín
-Adámek Karel-čeledín
č.p. 102-Jirec Matěj a Marie-horník, polní
hospodářství
č.p. 103-Tranta Antonín-mistr obuvnický, polní
hospodářství
č.p. 104-Kubálková Marie-neuvedeno
č.p. 105-Prouza Kristián
-Trefilová Antonie-nádenice
Obyvatel bydlících v Kamberku, včetně rodinných
příslušníků a v místě bydlících zaměstnanců,
celkem 576
Jiří Dobeš, milec historie

Kamberk na začátku 20.století, ještě před výstavbou mostu a regulace v roce 1926
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Společenská rubrika

3.4. oslavil 60 let pan Jan Heřmánek z Kamberka
25.4. oslaví 70 let pan Pavel Goll z Hrajovic
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dne 3.3. zemřel pan Josef Kahoun z Hrajovic ve věku nedožitých 88 let.

Dne 25.3.2016 se Martině a Josefovi Procházkovým narodil Josef Procházka nejmladší.
( 4020 g / 53cm ) Blahopřejeme!

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 26, vydáno 6.dubna 2016
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 2209
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