ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 42
leden 2020
TANEČNÍ ZÁBAVA

ROZSVĚCENÍ STROMEČKU

V sobotu 9. listopadu uspořádalo SDH Kamberk
taneční zábavu s kapelou Maďar Band.

V sobotu 30. listopadu jsme rozsvítili vánoční
stromečky
v Kamberku,
Hrajovicích
i
Předbořicích a zahájili tak advent.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Ve čtvrtek 5. prosince jsme uspořádali už tradiční Mikulášskou besídku pro místní děti a klienty Ústavů
sociální péče z okolí. Zúčastnilo se na 120 hostů. Byla diskotéka, dobré jídlo a nakonec dorazil Mikuláš
se svou družinou. Touto cestou bychom velice rádi poděkovali sponzorům, jmenovitě: OÚ Kamberk
(5000), David Šedivý (3000), SDH Kamberk (1000), Jenšíková Alena (1000), Eliška Heřmánková
(1000), Alžběta Kolací (1000), Petr Sysel (500), Jaroslav Sosnovec (500), Josef Procházka (500), TJ
Sokol Kamberk a Podblanicko a.s.
Také bychom rádi poděkovali místním ženám, které pomáhali s přípravou akce: paní Jenšíkové V., paní
Procházkové, paní Chlumákové, paní Adámkové, paní Jechoutkové H., paní Zemanové, paní Hudcové,
paní Jelínkové J., paní Heřmánkové. Nesmíme opomenout ani dobrovolníky, kteří na sebe vzali obětavý
úděl masek: panu Adámkovi a paní Heřmánkové. Děkujeme i dalším dobrovolníkům.

POSLEDNÍ LEČ
V sobotu 14. prosince MS Blanice uspořádalo
tradiční Poslední leč s bohatou tombolou.
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ZPÍVÁNÍ NA ŠTĚDRÝ DEN
Za téměř jarního počasí jsme se na Štědrý den sešli u kostela, kde si občané mohli popřát k vánocům,
popovídat a kdo chtěl i zazpívat koledy v kostele za hudebního doprovodu ……..

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí občané, sousedé,
předpokládám, že jste se již vzpamatovali z obvyklého předvánočního stresu, z vánočního přejídání a z
bujarých oslav konce roku a bez újmy na zdraví vstoupili do roku s hezkou číslicí 2020.
Také si dovolím předpokládat, že jste si se zájmem prostudovali zveřejněný rozpočet obce na tento rok a
samozřejmě i výhled na léta příští. V tom případě jistě víte, že jsme pozornost soustředili na problémy s
odkanalizováním a čistěním odpadních vod. Starosti nám dělá i stav mostu, který má za sebou již 90 let
čilého provozu, i když nejhorší jsou pro něho léta poslední, hlavně díky vozům plných dřeva nebo zeminy
a velkoobjemové dopravě ze strany Podblanicka, a.s. Rádi bychom také něco podnikli se stodolou.
Děravá krytina z eternitu nedělá dobrou vizitku naší obci. Sehnat peníze na celkovou opravu, případně
rekonstrukci, nebude však snadné.
V obecních lesích jsme se v posledním roce prvořadě zaměřili na boj s kůrovcem, který bohužel
prohráváme. Masivní nálety, které nikdo nepamatuje, se snažíme těžbou eliminovat na minimum.
Pomáháte nám vy, kteří se zásobujete palivovým dřevem, podporujeme spolky darem do tomboly. Cena
dřeva jde rapidně dolů. Nemá smysl uvažovat nad tím, kolik proděláme. Důležité je, dostat napadené
stromy z lesa. Ne však všichni majitelé lesů mají podobný zodpovědný přístup k tomuto problému.
Myslím, že máte stejný depresivní pocit jako já, když se porozhlédnu po vykácených smrkových plochách,
ale v současné situaci se s tím nedá nic dělat. Musíme počkat, co nám předvede tento rok a jak na počasí
zareagují broučci. Ať se podíváme na tu či onu stranu, všude je to stejné, někde ještě horší. Tato současná
nepříjemná situace v obecních lesích nám bohužel bude dělat starosti se zhotovováním Lesního
hospodářského plánu na roky 2021 až 2030, která to povinnost nás letos čeká.
Vážení sousedé, lidé z naší malé obce, chtěla bych vás poprosit, zdali bychom se na začátku nového roku
mohli na chvilku zastavit a zamyslet se nad tím, zda je to, co jsme během roku vydělali, co jsme viděli a
procestovali, to nejdůležitější v životě. Denně se pohybuji uprostřed vesnice, mezi lidmi. Občas mne
znepokojuje fakt, že se jaksi vytrácí radost z každého obyčejně prožitého dne. Někteří lidé jsou
pesimističtí, nespokojeni téměř se vším. Občas se zamyslím nad tím, co říkali pamětníci, jak se večer
scházeli a povídali si, co den dal. Vím, že k všeobecné pohodě nepřispívá dnešní uspěchaná, hektická
doba, kdy nám schází čas na své sousedy a kamarády, stěží ho nacházíte na své blízké. A proto musím
zdůraznit, jak je důležité, že si my ženy najdeme čas na pravidelné posezení v naší hospůdce, že se těšíme,
jak se opět vydáme na posezení pod památným stromem, že se mne ptáte, zdali letos opět někam pojedeme
na výlet. A nejen zábava nás spojuje. Vracím se k Mikulášské besídce, kdy naše ženy tak, jako léta
předchozí, pomohly s přípravou a průběhem akce a našli se i tací, kteří pomohli finančně. Doufám, že mi
pánové prominou, že nyní zmiňuji ženy. Spolky, jako hasiči, myslivci a sokolové jsou víceméně záležitosti
mužů a je mi milou povinností poděkovat jejich členům za záslužnou činnost, hlavně pokud se týká práce s
našimi nejmladšími občany.
Milí občané, myslím, že na začátek tohoto roku to prozatím stačí. O průběhu plnění plánu činnosti, který
jsme pro letošní rok vypracovali, vás budeme na stránkách našeho Zpravodaje průběžně informovat.
Předpokladem pro to je zdraví a mír, v těle i na duši.
Vaše starostka Alena Jenšíková
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vznést
námitky buď písemně na OÚ nebo
ústně na schvalujícím zasedání dne 27. 12. 2019.
4) Starostka obce jmenovala inventurní komisi
ve složení: předseda D. Šedivý, členové
E. Heřmánková, Ing. A. Jenšíková, Bc. J. Kosák,
Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová, Ing. L. Zeman
5) ZO jednomyslně schválilo podat žádost o
dotaci hejtmance Středočeského kraje na akci
" 600. výročí první písemné zmínky o místní
části Předbořice"
6) ZO projednalo návrh Rozpočtového výhledu
obce na léta 2020 - 2022.
7) - ZO jednomyslně souhlasí s dělením
pozemků parc.č. 1461 - ostatní plocha a 2744/2
- ostatní komunikace v kat. území Kamberk.
- ZO posoudilo předloženou architektonickou
studii zemědělské usedlosti, stavby určené
pro zemědělské účely s 2 byty.
Dle § 188
a), písm. d) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. s
umístěním navržené stavby
na parcelách
par. č. 636, 645, 646, 647 v kat. území Kamberk
jednohlasně souhlasí.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 27. 11.
2019.
Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková, Bc.
J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, Ing. Zeman
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 30. 10. 2019
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č. 8
3) Návrh rozpočtu obce na rok 2020
4) Inventura obecního majetku
5) Žádost o dotaci na akci "600. výročí první
písemné zmínky o místní části Předbořice"
6) Návrh Rozpočtového výhledu obce na léta
2020 - 2022
7) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO projednalo a jednomyslně schválilo
úpravu rozpočtu obce na rok 2019 č. 8 dle
předloženého návrhu.
3) ZO po projednání připravilo schodkový
položkový rozpočet obce na rok 2020.
Financování schodku je zajištěno přebytkem z
minulého období. Občané mohou k rozpočtu

Starostka obce: Ing. Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Nárovcová, Ing. L. Zeman
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
komunikace v kat. území Kamberk. - ZO
posoudilo předloženou architektonickou studii
zemědělské usedlosti, stavby určené pro
zemědělské účely s 2 byty. Dle § 188 a), písm.
d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. s
umístěním navržené stavby na parcelách par.
č. 636, 645, 646, 647 v kat. území Kamberk
jednohlasně souhlasí.

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk, konaného
dne 27. 11. 2019.
- ZO projednalo a jednomyslně schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2019 č. 8 dle předloženého
návrhu.
- ZO jednomyslně schválilo podat žádost o
dotaci hejtmance Středočeského kraje na akci
"600. výročí první písemné zmínky o místní části
Předbořice"
- ZO jednomyslně souhlasí s dělením pozemků
parc.č. 1461 - ostatní plocha a 2744/2 - ostatní

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Eliška Heřmánková
David Šedivý

Program:
1) Kontrola usnesení z 27. 11. 2019
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č. 9
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2020
4) Schválení Rozpočtového výhledu obce na
léta 2020 - 2022
5) Převedení nákladů na mzdy za prosinec
2019 do nákladů rozpočtu
obce na rok
2020

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 27. 12.
2019.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková, Bc
J. Kosák, L. Nárovcová, D. Šedivý
Omluveni: Mgr P. Kovářík, Ing L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: E. Heřmánková, Nárovcová
Zapisovatelka: V. Sirotková
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6) Inventura obecního majetku
7) Schválení Dohody o provedení práce na
vedení kroniky obce
8) Schválení Dohody o pracovní činnosti na
vedení obecní knihovny
9) Dělení a scelování pozemků
10) Ostatní obecní záležitosti

6) Inventurní komise po proškolení provedla
fyzickou inventuru obecního majetku, nezjistila
inventurní rozdíly a ZO její závěry jednohlasně
schválilo. Dokladová inventura proběhne po
účetním ukončení roku 2019.
7-8) ZO jednohlasně odsouhlasilo uzavření
pracovněprávních vztahů mezi obcí a členy
zastupitelstva:
Ing. Alena Jenšíková - DPP vedení kroniky obce
Linda Nárovcová – DPČ vedení obecní knihovny
9) Městský úřad Vlašim začal uplatňovat nová
pravidla pro udělení souhlasu s dělením
pozemků. Každý, kdo si bude nechávat
zpracovávat geometrický plán pro účely dělení
a scelování pozemků, musí jeho návrh předložit
Městskému úřadu Vlašim ke schválení.

2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2019 č. 9 dle předloženého návrhu.
3) ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh položkového schodkového rozpočtu
obce na rok 2020. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky. Rozpočet je schodkový a schodek
ve výši 862,44 tis. Kč bude financován z
přebytku minulých let. ZO předložený návrh
jednohlasně schválilo.
4) ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh Rozpočtového výhledu obce na léta
2020 - 2022. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky a ZO jej jednohlasně schválilo.
5) ZO jednohlasně schválilo převést náklady na
mzdy za prosinec 2019 do nákladů rozpočtu
obce na rok 2020.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé: E. Heřmánková, Linda Nárovcová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
- ZO jednohlasně schválilo převést náklady na
mzdy za prosinec 2019 do nákladů rozpočtu
obce na rok 2020.
- Inventurní komise po proškolení provedla
fyzickou inventuru obecního majetku, nezjistila
inventurní rozdíly a ZO její závěry jednohlasně
schválilo. Dokladová inventura proběhne po
účetním ukončení roku 2019.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo uzavření
pracovněprávních vztahů mezi obcí a členy
zastupitelstva:
Ing Alena Jenšíková - DPP vedení kroniky obce
Linda Nárovcová - DPČ vedení obecní knihovny

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk, konaného
dne 27. 12. 2019.
- ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2019 č. 9 dle předloženého návrhu.
- ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh položkového schodkového rozpočtu
obce na rok 2020. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky. Rozpočet je schodkový a schodek
ve výši 862,44 tis. Kč bude financován z
přebytku minulých let. ZO předložený návrh
jednohlasně schválilo.
- ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh Rozpočtového výhledu obce na léta
2020 - 2022. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky a ZO jej jednohlasně schválilo.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupci starostky: E.Heřmánková, D. Šedivý
- OZV o stanovení systému shromažďování,
třídění, přepravy, odstraňování,
využívání a úhrady nákladů na skládkování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním materiálem
-OZV o místním poplatku za využívání
veřejného prostranství
-OZV o místním poplatku ze psů
-OZV o místním poplatku ze vstupného
-OZV o místním poplatku z pobytu

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 15. 1. 2020.
Přítomni: Ing.A.Jenšíková, D.Šedivý,
Heřmánková,
Bc.J.Kosák, L.Nárovcová,
Mgr.P.Kovářík, Ing.L.Zeman
Zapsala: A.Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: D.Šedivý,Ing.L.Zeman
Program: 1. Kontrola usnesení z 27. 12. 2019
2. Obecně závazné vyhlášky obce:
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3. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 č.1
4. Ostatní obecní záležitosti

napadených kůrovcem a s likvidací dřevního
odpadu.

2) ZO projednalo návrhy OZV: stanovení
systému nakládání s odpady a úhrady nákladů na
skládkování komunálních odpadů a nákladů se
stavebním materiálem, místním poplatku ze psů,
místním poplatku ze vstupného, místním
poplatku z pobytu, místním poplatku za
využívání veřejného prostranství. S obsahem
OZV, kromě vyhlášky o poplatku ze
vstupného, vyjadřuje jednohlasný souhlas.
OZV o poplatku ze vstupného navrhuje zrušit.
3) OZ jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2020 č.1 dle předloženého návrhu.
4) OZ projednalo finanční rozpočet na oslavu
600.výročí první písemné zmínky o místní části
Předbořice a návrh časového průběhu oslav.
-OZ bylo seznámeno s pracemi v obecních
lesích. S postupem likvidace stromů

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing.Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Ing. L.Zeman, D.Šedivý
Zapisovatelka:
A.,Jenšíková

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk, konaného
dne 15.1.2020
- OZ jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2020 č.1 dle předloženého návrhu
Starostka obce: Ing.A.Jenšíková
Zástupce starostky : D.Šedivý, E.Heřmánková

OSTATNÍ
POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. ledna 2020 je povinnost nechat čipovat každého psa. Pro ty, kteří ještě nemají psa čipovaného
nabízíme možnost hromadné čipování přímo v Kamberku, případně Hrajovicích a Předbořicích (pokud by
byl zájem). Cena za jednoho psa je 500,-Kč. Zájemci prosím kontaktujte do 31.1.2020 Lindu Nárovcovou,
na tel: 777 938 568. Až bude znám termín čipování, budete informováni jednotlivě, telefonicky. Děkuji.
PLACENÍ POPLATKŮ
V kanceláří OÚ je možné platit poplatky splatné na začátku roku.
8.1.
22.1.
5.2.
19.2.
4.3.
18.3.
1.4.

SVOZOVÉ DNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2020
15.4.
23.7.
29.4.
6.8.
14.5.
20.8.
28.5.
3.9.
11.6.
16.9.
25.6.
30.9.
9.7.
14.10.

28.10.
11.11.
25.11.
9.12.
23.12.

PRODEJ DŘEVA Z OBECNÍCH LESŮ
Obec Kamberk nabízí palivové dříví z obecních lesů, napadených kůrovcem. Nová cena za plnometr je
340 Kč bez DPH. Obec přistoupila k prodeji dřeva za snížené ceny pod náklady z důvodu potřeby
likvidace kůrovcového materiálu. Koupí tohoto dříví podpoříte hospodaření v obecních lesích. Zájemci
prosím kontaktujte OÚ nebo p. Šafratu. Děkujeme
VÝSABA NOVÝCH SROMŮ
V minulém Zpravodaji jsem nabídla možnost komunitního vysazování stromů podél cest a v krajině.
Bohužel se npřihlásil žádný dobrovolník, tedy výsadba ve větším rozsahu se konat nebude. V letošním roce
tedy doplníme březovou alej ke Hrajovicím, kde chybí 6 stromů a budou vysázeny ovocné stromy na
obecním pozemku podél cesty k Dolejšímu mlýnu od silnice II/125. Výsadbu a péči o tyto stromy zajistím
s rodinou. Mrzí mě, že se nepodařilo zajistit dobrovolníků víc a vrátit krajině více stromů a alejí. Linda
Nárovcová
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PLÁNOVANÉ AKCE
UKLIĎME ČESKO
Naše Obec se i letos zapojí do celorepublikové
akce Ukliďme Česko. Procházka s pytli na
nežádoucí odpad v krajině bude v sobotu 4.
dubna. Více informací v příštím Zpravodaji.

HASIČSKÝ PLES
V sobotu 1. února pořádá SDH Kamberk tradiční
hasičský ples s bohatou tombolou. Zahraje
kapela Kamenická čtyřka – Band.

Trochu z historie - Zásahy SDH Kamberk
1891 - požár v domě velitele
sboru Maška v Kamberce
(č.p.8, zničeny knihy sboru)
1895-28.9. velký požár na
městečku. 5 domů (č.p.
34,35,36,37,38) lehlo
popelem.
1898-31.3. požár v Hrnčířích u Petrásků
(č.p.11)
1900 - velký požár v Hrajovicích u
Charvátů (č.p.12), Chmelů (č.p.15), Fáčků
(č.p.13)
- požár na Štamberce (č.p.19-Pravětice)
1901 - požár ve Skrýšově
- požár v Kamberce u Jedličků
1902 - 1907 - výjezd ke 3 požárům (blíže
nespecifikováno)
1909 - únor - velká povodeň-záchrana
obecní lávky (došlo k protržení hráze
Kamberského rybníka, byl napustěn až v
roce 1924 po výstavbě nové hráze, mezitím
sloužil jako louka pro velkostatek)
1911 - požár v Kamberce
1912 - požár v Kamberce
1913 - požár v Hrajovicích
- požár na Roudném
- požár v Mladé Vožici
1914 - 1918 - požár v Hrajovicích, Šebířově
a Křekovicích
1919-25.2. požár na Štamberce (č.p.19Pravětice)
- 4.5. požár v Hrnčířích
1921 - požár v Daměnicích
1924-28.12. požár v Pravěticích
1925-11.12. požár v budově labolatoře
zlatodolu Roudný (za prokázanou službu
sbor obdržel 600 Kč)
1926-4.2. utonutí 3 osob. Pod Josefem
Babickým ml. se prolomil led (syn hajnéhozkracoval si cestu z hájenky do Ml.Vožice
přes rybník). Při marném pokusu o jeho
záchranu se utopila také jeho matka a
sestra Anna Babická. Hajným Josefem
Babickým byla zachráněna pouze jeho
dcera Růžena Babická. (více informací níže)
1926-15.5. požár v Daměnicích
- 19.5. požár v Otradově
1929-4.7. velmi silná vichřice-poničeno
mnoho střech

1931-6.4. požár v
Křekovicích
- 6.5. požár v Kamberce u
Finglů (poprvé byl použit
hydrant na městečku)
- 16.5. požár v Býkovicích
- 20.9. v zárodku uhašen
požár u Vorlů v Kamberce (č.p.55)
- 26.10. požár mlýna v Pravěticích (č.p.20)
1932-27.1. utonutí 2 osob. Pod manželkou
Františka Kučery (č.p.88) se prolomil led.
František Kučera se při marném pokusu o
její záchranu také utopil. Jejich malý syn
byl zachráněn (led se prolomil při zpáteční
cestě s trakařem plným nasbíraného roští v
lese v Horách).
(více informací níže)
- 3.5. požár v Kamberce u Slámů (č.p.3)
- 16.9. požár v Hrnčířích u Petrásků
(č.p.11)
1933-16.5. požár v Kamberce domu Josefa
a Anežky Schorných (č.p.87)
1935 - požár v Kamberce u Nedvědů
(č.p.80)
1938-10.2. požár v Kamberce u Hochmana
(č.p.83)
- 17.2. požár ve Vosné
1943-28.12. požár domu Jana Svatka- vše
shořelo. Jan Svatek vyslýchán gestapem
pro úmyslný vznik požáru-nakonec
propuštěn (požár vypuknul od špatného
elektrického vedení)
1959-2.1. velký požár na Štamberce (statek
vyhořel do základů, č.p.19-Pravětice)
- léto - samovznícení sena ve zděné kolně
JZD Kamberk-shořelo 16 tun sena (nejdelší
zásah historie sboru, hasilo se a hlídalo
požářiště celý týden)
1960-12.8. povodeň- došlo k protržení 2
rybníků nad Ml.Vožicí- zatopena výkrmna
prasat (nyní chata č.p.70)
1962-17.6. lokální povodeň-silná bouře.
Velká voda provalila můstek v Hrajovicích
1973-13.10. utonutí. František Kočí
nezvládl jízdu trakařem přes lávku, spadl
do řeky a utonul.(pozn. lávka z městečka k
drůbežárně na Mikovce-dnes již neexistuje)
1975 - červen - lokální povodeň (průtrž
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mračen).Dvakrát během 14 dnů byl vytopen
mlýn Kalač (č.p.61)
1977 - srpen - lokální povodeň (průtrž
mračen).Opět vytopen mlýn Kalač (č.p.61)
1993 - v zárodku uhašen požár v Kamberce
u Šnajdrů (podkroví domu č.p.109)
1993-21.12. povodeň
1998-11.12. velký požár fary (bývalé tvrze)
v Kamberce (č.p.66), ohlásil p. Fr.
Kříženecký - obyvatele objektu pana
Hlouška zachránil člen SDH Josef
Procházka ml. Zcela zničen interiér a
střecha objektu. Komplikovaný (velký mráz)
a nebezpečný (nebezpečí propadu střechy a
výbuchu PB lahví) zásah který prokázal
připravenost sboru.
… požár
chaty u Rosolů (č.p.115)
2002-17.7. kulový blesk – poničen dům
č.p. 91. Zasažen transformátor, který
následně shořel, následkem čehož došlo ke
škodám na elektrických spotřebičích
v okolních domech. Zasažena také hasičská
siréna na které byl spálený motor a motor
kostelních hodin.
- 13.8. povodeň-čerpání sklepů, nejvíce

postižen domek č.p.70 (bývalá výkrmna
prasat)
2005-22.9. požár stohu slámy v Kamberce
(u č.p.125,parc.č.3971)
2006-28.2. povodeň - čerpání vody u
Čermáků na Smršťově (č.p.18)-katastr obce
Zvěstov
- 27.-28.3. - povodeň
- 25.5. povodeň v Kamberce (protržení
hráze Starého Koupaliště v Mladé Vožici)
2007 - srpen - požár pole od kombajnu u
Předbořic-Nad Buzicemi (parc.č.3873)
2009-17.7. silná bouře (průtrž
mračen),splav zeminy z kukuřičného poleúklid domu v Kamberce u Slabých (č.p.84)
2010-7.8. povodeň - čerpání vody v
katastru obce Louňovice pod Blaníkem (u
č.p.103)
2011-21.-22.8. požár ocelového seníku v
Kamberce (parc.č.175)
2013-2.6. velká povodeň - dosud největší
zaznamenaná povodeň v Kamberce

Největší kamberské tragédie na rybníce - Píše se rok 1926,po sedmnácti letech je
opět na rybníce led poté co byl znovu naplněn v červnu 1925. Následkem mírné zimy led na
rybníku začal tát a chození na něm nebylo bezpečné.
Dne 4.února 1926, šel do Mladé Vožice Josef Babický syn lesního hajného z hájenky u mlýna
Kalače, ale nechtěl jít ke Skrýšovu a pustil se k silnici přes rybník. Sotva došel na místo kde
přitéká řeka, prolomil se, spadl do vody a začal se topit. To uviděly z blízké hájenky jeho
matka a dvě sestry Anna a Růžena. Běžely mu na pomoc, ale následkem tenkého ledu spadly
všichni do vody. Přispěchal jim na pomoc hajný Josef Babický ale podařilo se mu zachránit
pouze dceru Růženu, ostatní tři utonuli.
Na místě neštěstí zasahoval také sbor dobrovolných hasičů v Kamberku. Pohřeb utopených se
konal 7.února 1926 za veliké účasti lidu ze vzdálených míst na kamberském hřbitově.
- Počátkem roku 1932 byla zima celý leden a únor mírná a dokonce sníh z vánoc roztál.
Následkem mírné zimy kdy led na Kamberském rybníce byl velmi slabý stalo se veliké neštěstí.
Dne 27.ledna asi po 11. hodině dopolední jel s trakařem František Kučera naproti své
manželce která byla sbírat roští v lese "v Horách". Při zpáteční cestě jel zase Kučera přes
rybník a nutil svou manželku aby přes rybník šla. Ta jej poslechla a několik metrů od cesty se
probořila a začala se topit a volat o pomoc. Kučera který byl již napřed jí šel na pomoc a
rovněž se probořil. Než přišla pomoc oba utonuli, takže veškeré oživovací pokusy byly marné, z
celé rodiny přežil pouze jejich malý syn. Zasahoval zde sbor dobrovolných hasičů z Kamberka.
Dne 29.ledna byli pohřbeni na kamberském hřbitově za veliké účasti občanů. Pohřeb vedl
velice oblíbený farář církve Československé Boh. Macháček z Chotovin. Zpracoval: O.Dvořák,
Zdroj: Pamětní kniha SDH Kamberk 1878-1936 a Pamětní kniha obce Kamberk 19241950 https://www.geocaching.com/geocache/GC6YWH8_kamberske-tragedie
Pokud máte více informací nebo fotek, budeme vděční za jejich poskytnutí. Fotografie
zkopírujeme, povídaní zapíšeme. Kontaktujte: L. Nárovcovou. Děkujeme
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Na podzim realizovalo Povodí Vltavy na žádost Obecního úřadu Kamberk vyčištění koryta
Blanice. Veškeré náklady spojené s akcí hradilo Povodí Vltavy, obec neplatila nic. Na jaře
bude opravena na základě reklamace obce stroji poškozena průběžná místní komunikace.

OBECNÍ KNIHOVNA
Knižní novinky prosinec:

Časopisy k zapůjčení 2020:

Společenská rubrika
21.1. oslaví 87 let pan Josef Hajný
29.1. oslaví 50 let pan František Kříženecký
9.3. oslaví 84 let pan Josef Franěk
7.4. oslaví 65 let paní Jana Jelínková
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Dne 2.1.2020 zemřel ve věku nedožitých 75. let pan Pavel Marek, čest jeho památce
Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@gmail.com
kontakty: Linda Nárovcová, tel 777 938 568, linda.nary@volny.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 42, vydáno 21. ledna 2020
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 22095

8

