ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 29
leden 2017

VÁNOČNÍ SETKÁVÁNÍ
Vánoční koncert kapely Prskavka v kostele 4.prosince a zpívání „u stromečku“ 24.prosince 2016
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V sobotu 5.listopadu se uskutečnil
lampiónový průvod.

ZNOVUOTEVŘENÍ HOSPODY
V pátek 4.listopadu byla po rekonstrukci a
nájemce
znovuotevřena
hospoda
výměně
v Kamberku. Nová hostinská, paní Alžběta
Kolací, připravila pro všechny občerstvení a
hudební produkci.

také

NEHODA AUTOBUSU
V zatáčce v Předbořicích havaroval 1.prosince
ráno autobus na zasněžené vozovce.
VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
V sobotu 5.listopadu proběhl tradiční výlov
rybníka Podhorník.

K další nehodě došlo ráno 10. ledna v zatáčce
v Kamberku, zaklínilo se zde nákladní auto.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Ve čtvrtek 1.prosince se konala Mikulášská
besídka pro klienty ústavů a místní děti.
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ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
V Hrajovicích a v Kamberku proběhlo na začátku
adventu slavnostní rozsvěcení vánočního stromku.

OPRAVA STŘECHY KOSTELA
Probíhá oprava střechy a krovu kostela
v Kamberku.

SOKOL KAMBERK INFORMUJE
V posledním čísle zpravodaje jsme Vás informovali o prvních třech kolech okresního přeboru, v kterém v
této sezoně působíme působíme.V dalších kolech jsme prohráli ve Zdislavicích 3:1,doma s Popovicemi
1:4, ve Struhařově 7:0,potom jsme doma vyhráli s Choceradama 9:0, v Dolních Kralovicích zase prohráli
3:1, s Postupicemi doma 1:4, v Trhovém Štěpánově 5:0, doma s Chotýšanama 2 :6, a v Janovicích 5:1. Z
toho vyplývá,že jsme vyhráli pouze jednou 9:0 s Choceradama. V tabulce jsme předposlední. Na jaře je
třeba opravdu máknout aby jsme soutěž udrželi. Podle výsledků to tak nevypadá, ale nejméně s polovinou
mužstev jsme hráli rovnocenné zápasy a jenom neproměňováním šancí jsme zápasy prohrávali. Jediné
družstvo, které nás jednoznačně přehrálo byl Struhařov, to je ale mužstvo o třídu výš a i s ním jsme měli v
začátku dvě takzvané tutovky. Ve Vrchotových Janovicích, které jsou třetí v tabulce jsme do poločasu
ovládali zápas, pětkrát jsme šli sami na brankáře a přesto jsme gól nedali. V poslední minutě poločasu jsme
z půlmetrového ofsajdu inkasovali. Ve druhém, za přispění rozhodčího Hocka, nás domácí přehráli pět
jedna. To dává naději do jarních odvet, rádi bychom jsme se zachránili. Sezonu jsme ukončili dokopnou v
sokolovně.
Dále bychom Vám chtěli představit reprezentanta v řadách kamberského sokola. Roman Tomášek se
zúčastnil mistrovství světa v běhu na sto kilometrů ve španělském Los Alcazares jako člen družstva týmu
ČR. Družstvo se umístilo na třináctém místě z 30 družstev. Roman zaběhl osobní rekord 7hodin
55min.,14vt. Po závodě byl maximálně spokojený a cítil obrovskou poctu být členem reprezentačního
týmu. A mi jsme zase hrdí na to,že je náš člen reprezentantem republiky.
Na závěr chceme popřát všem občanům naší obce a hlavně příznivcům sokola do Nového roku hodně
zdraví , štěstí a mnoho radosti z úspěchů našich sportovců.
Za Sokol Kamberk Milan Jechoutek.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
zdravím vás s novým rokem 2017. Říká se, že sedmnáctka je šťastné číslo a proto myslím, že když s tímto
vědomím budeme celý rok žít, že nás to může posílit. Ale ve svém příspěvku bych se ráda vrátila do konce
roku minulého, kdy se u nás v obci opravdu pořád něco dělo. Hlavní akcí byla celková rekonstrukce
interiéru hospody. Hospodu jsme opravovali s tím, že bude sloužit velké části našich občanů a po dobu,
která nás, co jsme se na díle podíleli, jak se říká "přežije". Vždyť také částka téměř 550 tisíc korun, kterou
jsme do oprav investovali, není pro nás zanedbatelná. Co nás však opravdu zaskočilo, je prozatím nízká
návštěvnost pohostinství. Paní hostinská se snaží hostům vyhovět, prostředí je čisté a útulné a proto věřím,
že časem si lidé do naší přívětivé hospůdky cestu najdou.
Na podzim se nám sešlo několik společenských akcí pro děti i dospělé. Začnu lampionovým
průvodem se slušnou až nečekaně vysokou účastí. Za Kalačí jsme opékali buřty, děti se "vyřádili" při
hledání "pokladu". Děkuji Lindě Nárovcové za organizaci a dalším nejmenovaným obětavcům, kteří
zařídili ohniště a buřty.
Téhož dne v dopoledních hodinách jsme se mohli pobavit, občerstvit se a i rybu si zakoupit v
průběhu výlovu rybníka Podhorník. Jako každý rok patří díky všem členům SDH, kteří se výlovu účastnili a
celou akci obětavě organizačně zajistili. V souvislosti s našimi hasiči jsem nucena navázat na posvícenskou
zábavu , která se konala za týden 12.listopadu také pod organizačním vedením SDH. Výborná kapela,
bohatá, zvláště rybí tombola bohužel přilákala minimum účastníků a tak jen vysoký zájem o lístky do
tomboly zachránil organizátory před finančním debaklem.
Oproti tomu slavnostní otevření hospody 4.listopadu přilákal větší počet návštěvníků. Živá kapela,
možná i trochu zvědavosti , jak se podařilo hospůdku upravit bylo příčinou toho, že tak bohatá návštěvnost
se od té doby neopakovala. Což je pro obec skutečnost, která nás trochu mrzí.
Již tradiční mikulášská besídka, která se letos konala 1.prosince v pořadí již podesáté, zaznamenala
účast téměř sta klientů z 8 ústavů sociální péče. Zároveň byla příležitostí, aby i místní děti zažily
mikulášskou atmosféru s čerty, andělem a Mikulášem. Tato akce se koná díky sponzorským darům a
organizačnímu zajištění ze strany paní Nárovcové.
A pak nastal adventní čas, během kterého se u nás uskutečnilo několik vydařených předvánočních
akcí. Zvláštního uznání zaslouží Vánoční koncert v kostele v neděli 4.prosince, kdy adventní seskupení
skupiny Čejka band a dětský pěvecký sbor z Mladé Vožice pod vedením paní Kuklové přilákal množství
posluchačů, kteří zajisté odcházeli s krásným pocitem, že prožili něco, co je v tomto čase duchovně
obohatilo. Zvláštní poděkování patří panu Josefu Procházkovi ml. za organizaci tohoto projektu.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na náměstí 27.listopadu a zpívání koled v kostele
24.prosince patří u nás již tradičně k ozdobám vánoc v naší obci. Stromek se letos podařilo výjimečně
krásně ozdobit. Doprovodný program spolu s popíjením svařeného vína krásně stmelil přítomné, kterých se
na obou akcích sešel na naši malou obec slušný počet. A proto, velký dík patří všem organizátorům, bojím
se jmenovat, abych na někoho nezapomněla.
Poslední leč pod taktovkou mysliveckého sdružení se konala 10.prosince. Měla tradičně bohatou
účast a co hlavně, bohatou tombolu. Snad nebyl nikdo, kdo by něco ze zvěřiny nevyhrál.
Kdo jste navštívil v čas vánoční kostel, měl jste příležitost vidět průběh oprav krovu, stropu a
střechy nad lodí a presbytářem. Dle vyjádření vikariátu Vlašim jedná se o nákladnou opravu, prozatím
chybí dostatek peněz a z toho důvodu není známo, kdy opravy skončí.
Jsme na začátku zimy, nikdo neví, co nám připravuje. Kruté mrazy a záplavy sněhu by nás mohly
finančně zatížit a přidělat starosti s nápravou způsobených škod.
Bude naší snahou, abychom náš, pro letošní rok finančně napjatý rozpočet, co nejefektněji využili
pro naplnění potřeb občanů. Věřte, že se snažíme, abychom spravedlivě peníze rozdělili mezi naše tři
územní celky a v rámci nich, abychom postupně zvelebovali naši obec tak, aby se nám tu dobře žilo.
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Prozatím se nám v rámci finančních možností daří, i dotace byly loni uspokojivé. Práce je vidět tam, kde
zastupitelstvo jak se říká "táhne za jeden provaz". Zde je mojí povinností poděkovat všem členům obecního
zastupitelstva za spolupráci. Případné rozdílné názory řešíme vždy bez zbytečných emocí. Jsou jedinci,
kteří by na tomto místě zasloužili poděkování. I když se bojím , abych někoho nevynechala, jsem povinna
jmenovat pana Vladimíra Šafratu, který se nám vzorně stará o dostatek kvalitní pitné vody. Pana Josefa
Forejta, znalce mnoha profesí, vždy ochotného a přičinlivého. Paní Anežku Zachařovou, která nám, kteří
nechceme stále sedět doma, zajišťuje přístup ke kultuře. Také bych ráda poděkovala místostarostovi, panu
Josefu Procházkovi ml. za obětavost s jakou svoji funkci vykonává. A jak říkám, nemohu jmenovat všechny,
zvláště ty, kteří každoročně pravidelně chodí na jarní úklidové brigády , bez nároku na jakoukoli odměnu.
Na závěr mého příspěvku dovolte, abych vám všem popřála zdraví a spokojenost, pokud to půjde. A
jak jsem zvyklá říkat při podobných příležitostech: abychom se příští rok při čtení novoročního zpravodaje
opět všichni sešli. Ať nám rok 2017 co nejvíce dá a co nejméně vezme.

Vaše starostka Alena Jenšíková

rekonstrukci místního pohostinství tak, aby
nová nájemkyně pí Kolací mohla 4. 11.
slavnostně zahájit provoz.
V obecních lesích je dokončeno vyžínání a
bude zahájeno mazání stromků.
5) V roce 2017 chce obec uskutečnit tyto akce:
Vykoupit pozemky pod místní komunikaci od
č.p. 127 k okresní komunikaci 125/II.
Opravit propustky za řekou - s dotací MMR a
Středočeského kraje
Vyčistit koryto vodoteče - s dotací MMR
Následně opravit komunikaci - s dotací MMR
Opravit komunikaci v Předbořicích za
"Hlaváčkovými" - s dotací Středočeského kraje
6) - ZO jednohlasně odsouhlasilo provést
digitalizaci starých kronik obce
- ZO vyzývá občany, kteří si chtějí nechat
udělat revizi topného kotle, aby se přihlásili
na OÚ. Upozorňujeme, že je třeba nahlásit typ
kotle. Po uzavření žádostí by obec objednala
pověřeného kontrolora.
- ZO jednohlasně rozhodla dávat od příštího
roku oslavencům spolu s dárkovým balíčkem i
stolní kalendář s dobovými pohlednicemi obcí
z našeho regionu.
- ZO vzalo na vědomí rozpočet Mikroregionu
Blaník.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na obecní byt č. 4 dosavadní
nájemkyni pí Jaroslavě Zounkové do 31. 8.
2017.
- ZO bylo seznámeno se Zápisem z dílčího
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a
přijímá toto nápravné opatření: ukládá účetní

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 25. 10. 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 12. 9. 2016
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2016 č. 6
3) Nájemní smlouva na prodejnu
4) Postup plánovaných prací v obci a v
obecních lesích
5) Výhled rozvoje obce v příštím roce 2017
6) Ostatní obecní záležitosti
1) ZO jednohlasně odsouhlasilo odsunout
opravu svodu dešťových vod od budovy OÚ
na jaro 2017 kvůli nepříznivému počasí.
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2016 č. 6 dle
předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit
nájemní smlouvu na prodejnu v Kamberku
dosavadní nájemkyni pí Veronice Švábové o
rok tj. do 30. 11. 2017 za stejných podmínek.
4) V současné době jsou opraveny místní
komunikace s dotacemi od MMR a
Středočeského kraje. SDH Kamberk dostal
dotaci na letní akci "Strahovanka" a rovněž s
dotací zakoupil nutné vybavení (helmy a
rukavice) V současné době finišují práce na
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Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, D. Šedivý, A.
Zachařová
Omluven: J. Procházka
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková

obce, aby přeúčtovala výsledek hospodaření
za rok 2015 z účtu 431 na účet 432. Zároveň
ZO konstatuje, že náprava byla provedena
opravným dokladem č. 90018 ze dne 20. 10.
2016
- Obec získala v soutěži Vesnice roku 2016
ocenění a finanční podporu za vedení muzea
Ve výši 20.000,- Kč. Tyto finance musí být
použity na rozvoj muzea.
- Zastupitelstvo Obce Kamberk schvaluje
podání žádosti o dotaci na obnovu majetku
poškozeného živelní pohromou v roce 2016 z
podprogramu Obnova obecního a krajského
majetku po živelních pohromách v roce 2016.

Program:
1) Kontrola usnesení z 25. 10. 2016
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2016 č. 7
3) Inventura obecního majetku
4) Rozpočet obce na rok 2017
5) Oprava pohostinství - závěrečné
vyhodnocení akce
6) Prodloužení pracovní smlouvy pana Milana
Dvořáka Ing
7) Hospodaření v obecních lesích
8) Ostatní obecní záležitosti

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

1) Byla provedena kontrola usnesení z 25.10.
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2016 č. 7 dle
předloženého návrhu.
3) Starostka obce jmenovala inventurní komisi
ve složení: předseda A. Zachařová, členové
Ing A. Jenšíková, F. Kříženecký, J. Procházka,
D. Šedivý. Komise po proškolení provedla
fyzickou inventuru obecního majetku, nezjistila
inventurní rozdíly a ZO její závěry jednohlasně
schválilo. Dokladová inventura proběhne po
účetním ukončení roku.
4) ZO projednalo a připravilo schodkový
položkový rozpočet obce na rok 2017. Návrh
bude zveřejněn na úřední i elektronické desce
úřadu a schválen na zasedání ZO 27.12.2016.
5) Obec provedla rekonstrukci pohostinství v
celkové výši nákladů 544.537,- Kč.
6) ZO jednomyslně rozhodlo prodloužit
pracovní smlouvu ing. Milana Dvořáka do 30.
6. 2017.
7) V obecních lesích se opravují oplocenky a
pokud počasí dovolí bude dokončeno mazání
a výsadba nových listnáčů.
8) - ZO jednohlasně rozhodlo objednat na rok
2017 odvoz směsných plastů z Kamberka 1 x
za 14 dní, odvoz směsných plastů z Hrajovic a
Předbořic + odvoz BIO odpadů z Kamberka 1
x za měsíc.
- ZO jednohlasně rozhodlo objednat sběr a
odvoz použitých jedlých olejů. Tato služba je
zdarma.
- ZO jednohlasně rozhodlo nechat
zdigitalizovat obecní kroniky, zhruba 200
stránek.- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout
příspěvek ve výši 1.000,- Kč na provoz
Záchranné stanice pro zraněné živočichy.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 25. 10. 2016.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo odsunout
opravu svodu dešťových vod od budovy OÚ
na jaro 2017 kvůli nepříznivému počasí.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2016 č. 6 dle
předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájemní
smlouvu na prodejnu v Kamberku dosavadní
nájemkyni pí Veronice Švábové o rok tj. do 30.
11. 2017 za stejných podmínek.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo provést
digitalizaci starých kronik obce.
- ZO jednohlasně rozhodla dávat od příštího
roku oslavencům spolu s dárkovým balíčkem i
stolní kalendář s dobovými pohlednicemi obcí
z našeho regionu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na obecní byt č. 4 dosavadní
nájemkyni pí Jaroslavě Zounkové do 31. 8.
2017.
- Zastupitelstvo Obce Kamberk schvaluje
podání žádosti o dotaci na obnovu majetku
poškozeného živelní pohromou v roce 2016 z
podprogramu Obnova obecního a krajského
majetku po živelních pohromách v roce 2016.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 13. 12. 2016.
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Program:
1) Kontrola usnesení z 13. 12. 2016
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2017
3) Převedení nákladů na mzdy za prosinec
2016 do nákladů rozpočtu obce na rok 2017.
4) Úprava rozpočtu obce na rok 2016 č. 8
5) Záměr prodeje obecních pozemků par.č.
2720/7 a 2720/3.
6) Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt
č.2. v budově č.p. 2 p. Josefu Zachařovi
7) Ostatní obecní záležitosti

- ZO bylo seznámeno zástupcem Českého
svazu ochránců přírody Ing. Klaudysem o
jejich zájmu odkoupit obecní pozemek, na
kterém se vyskytuje chráněná kuřička
Smékalova.
- ZO bere na vědomí projektovou dokumentaci
předloženou Jakubem Kosákem a Monikou
Koukalovou na novostavbu rodinného domu v
Kamberku a nemá k ní připomínky.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.

1) Byla provedena kontrola usnesení
z 13.12.2016
2) ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh položkového schodkového rozpočtu
obce na rok 2017. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky. Rozpočet je schodkový a schodek
ve výši 343.560,- Kč bude financován z
přebytku minulých let. ZO předložený návrh
jednohlasně schválilo.
3) ZO jednohlasně rozhodlo převést náklady
na mzdy za prosinec 2016 do nákladů
rozpočtu obce v roce 2017.
4) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2016 č. 8 dle předloženého
návrhu.
5) ZO jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr
prodeje obecních pozemků parc.č. 2720/7 a
2720/3 o výměře 133 m2.
6) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na obecní byt č. 2 v budově
č.p. 2 dosavadnímu nájemci p. Josefu
Zachařovi o rok tedy do 28. 2. 2018.
7) - ZO vzalo na vědomí žádost
Římskokatolické farnosti Louňovice pod
Blaníkem o finanční pomoc na opravu krovu,
stropu a střechy nad lodí a presbytářem
kostela sv. Martina v Kamberku.
- ZO jednohlasně rozhodlo neprodat lesní
pozemky, na kterých se vyskytuje chráněná
"kuřička Smékalova", ČSOP Vlašim.
- ZO schvaluje spádovost dětí z naší obce do
MŠ v Louňovicích pod Blaníkem.
- ZO schvaluje spádovost dětí z naší obce do
1. až 5. třídy do ZŠ Louňovice pod Blaníkem

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: David Šedivý,
Anežka Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 13. 12. 2016.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2016 č. 7 dle
předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně schválilo závěry inventurní
komise po fyzické inventuře obecního majetku.
- ZO jednomyslně rozhodlo prodloužit pracovní
smlouvu ing. Milana Dvořáka do 30. 6. 2017.
- ZO jednohlasně rozhodlo objednat na rok
2017 odvoz směsných plastů z Kamberka 1 x
za 14 dní, odvoz směsných plastů z Hrajovic a
Předbořic + odvoz BIO odpadů z Kamberka 1
x za měsíc.
- ZO jednohlasně rozhodlo objednat sběr a
odvoz použitých jedlých olejů. Tato služba je
zdarma.
- ZO jednohlasně rozhodlo nechat digitalizovat
obecní kroniky, zhruba 200 stránek.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout
příspěvek ve výši 1.000,- Kč na provoz
Záchranné stanice pro zraněné živočichy.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 27. 12. 2016.

- ZO schvaluje spádovost dětí z naší obce do
6. až 9. třídy do ZŠ Vlašim.
- ZO pověřuje starostku obce ing A.
Jenšíkovou podáním žádostí do MŠ a ZŠ
Louňovice pod Blaníkem a ZŠ Vlašim.
- ČEZ nahlásila opravu trafostanice na
obecním pozemku parc.č. 352.

Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka, D.
Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, J.
Procházka
Zapisovatelka: V. Sirotková
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Na závěr starostka obce poděkovala všem
členům zastupitelstva za spolupráci a
vstřícnost při řešení problémů v obci. V
letošním roce se podařilo udělat spoustu práce
na zvelebení obce i společenských akcí, při
kterých se občané mohli setkat a společně se
pobavit.

- ZO jednohlasně rozhodlo převést náklady na
mzdy za prosinec 2016 do nákladů rozpočtu
obce v roce 2017.
- ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2016 č. 8 dle předloženého
návrhu.
- ZO jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr
prodeje obecních pozemků parc.č. 2720/7 a
2720/3 o výměře 133 m2.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na obecní byt č. 2 v budově
č.p. 2 dosavadnímu nájemci p. Josefu
Zachařovi o rok tedy do 28. 2. 2018.
- ZO jednohlasně rozhodlo neprodat lesní
pozemky, na kterých se vyskytuje chráněná
"kuřička Smékalova", ČSOP Vlašim.
- ZO schvaluje spádovost dětí z naší obce do
MŠ v Louňovicích pod Blaníkem.
ZO schvaluje spádovost dětí z naší obce do 1.
až 5. třídy do ZŠ Louňovice pod Blaníkem.
ZO schvaluje spádovost dětí z naší obce do 6.
až 9. třídy do ZŠ Vlašim.
ZO pověřuje starostku obce ing A. Jenšíkovou
podáním žádostí do MŠ a ZŠ Louňovice pod
Blaníkem a ZŠ Vlašim.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: František Kříženecký,
Josef Procházka
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 27. 12. 2016.
- ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh položkového schodkového rozpočtu
obce na rok 2017. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky. Rozpočet je schodkový a schodek
ve výši 343.560,- Kč bude financován z
přebytku minulých let. ZO předložený návrh
jednohlasně schválilo.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

PLÁNOVANÉ AKCE
HASIČSKÝ PLES
V sobotu 28.ledna se bude konat tradiční hasičský
ples. K tanci a poslechu zahraje kapela Germa,
je připravena bohatá tombola.

SVOZ POPELNIC V ROCE 2017
13. 1.
10. 2.
10. 3.
7. 4.
5. 5.
1. 6.
13. 7.
10. 8.
7. 9.
6. 10.
3. 11.
1. 12.

27. 1.
24. 2.
24. 3.
21. 4.
18. 5.
15. 6.
27. 7.
24. 8.
22. 9.
20. 10.
17. 11.
15. 12.

MAŠKARNÍ PLES
V pátek 24.února se uskuteční maškarní ples, hrát
bude kapela PittBand, je připravena tombola
a tradiční soutěž o nejhezčí masku.

29. 6.

CESTA ZA ZLATEM
I letos bude Kamberk hostit Cestu za zlatem,
pochod spojený s rýžováním zlata, proběhne
v sobotu 20. května 2017
29. 12.
NOVÝ KONTEJNER
Ke kontejnerům v Kamberku by měl přibýt nový,
na použitý kuchyňský olej. Bude ho možno
odevzdávat v uzavřených plastových nádobách.

Od 1.1. do 7.5. a 11.9. do 31.12. v sudých týdnech
v pátek.
Od 8.5. do 10.9. v sudých týdnech ve čtvrtek.
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NĚCO Z HISTORIE …

Vážení čtenáři, přátelé místní historie,
po kratší odmlce opět přicházím s článkem na téma sčítání lidu. Tentokrát bych chtěl obě tato
sčítání, o kterých sem psal v minulých číslech Zpravodaje, porovnat a co nejvíce tento historický pramen
"vytěžit". Obě již uvedená sčítání (1869 a 1910) od sebe dělí půl století míru a hospodářského vzestupu,
který se dá i z tohoto historického pramene vypozorovat, jelikož předmětem sčítání nebyl jen počet domů
a jejich obyvatel, ale i počet hospodářských zvířat. Tuto proměnu bych rád demonstroval na Předbořicích,
kde byl v obou případech stejný počet usedlostí a o to je srovnání přehlednější. Rok 1869 je rokem, kdy se
většina venkova po 20 letech vykoupila z robot a dědičného poddanství a úroveň hospodaření nedoznala v
našem poměrně chudém kraji za těchto 20 roků žádného pokroku na rozdíl od úrodných oblastí např.v
okolí řeky Labe. To dokládají počty hospodářských zvířat a v porovnání se sčítáním v r.1910 je již jasně
vidět, že došlo k přechodu hospodaření od extensivního k intensivnímu. Typickým dokladem extensivního
hospodaření byl chov ovcí, kterých bylo v r.1869 v Předbořicích napočteno 118 proti 3 v r.1910. Dovoz
levné zámořské vlny zapříčinil celkový úpadek chovu nejen selských, ale i likvidaci velkých chovů
panských. Úbytek ovcí a tím rušení úhorů a hlavně zaváděním pěstování jetele a okopanin má za následek
zvýšení počtu ostatních hospodářských zvířat - hovězího dobytka z 82 ks na 132 ks, prasat z 16 ks na 65
ks. Počet včelích úlů vzrostl z 16 na 39. K radikální změně dochází i v chovu koní, kdy v r.1910 byl pouze
1 kůň v č.p.2, v r.1910 nacházíme koně v č.p.1,3,4,5,9,10 a 13 v celkovém počtu 10 kusů. Zavádění chovu
koní souvisí s postupným zaváděním hospodářských strojů, kdy koňský potah je díky svižnějšímu kroku
vhodnější - např. obilní žací stroj či tzv.čert na vyorávání brambor. Z ekonomického hlediska, ale ještě v
té době za vhodnější byl považován potah volský (větší síla, menší náročnost na krmení i obsluhu) proto
při panských dvorech bylo používání tažných volů v převaze ještě koncem 30.let 20.století. V roce 1910
se zjišťoval i počet chované drůbeže. V Předbořicích bylo napočteno 426 slepic, 51 hus, 4 kachny a 20
krůt. Jelikož počty pochází z konce roku, dá se předpokládat, že se jedná o chovná zvířata a stav drůbeže
byl od jara do podzimu podstatně větší, například u hus až 10x.
Tímto jsem hospodářské údaje z pohledu oněch sčítání vyčerpal, tak snad jen ještě něco podrobněji co se
týká obyvatel. V Předbořicích, jak jsem uvedl, bylo v obou případech 16 popisných čísel a počet obyvatel
také kdy 100 vs.102 myslím rozdílu nečiní. Z tohoto počtu jen malou část připadá na tzv.čeleď. Sčítání
1869 používá označení čeledín-děvečka v r.1910 je to čeledín-služka a zaměstnanecký poměr je uváděn "v
roční mzdě". Tak tedy při sčítání 1869 je čeledínů v obci 8 a sice v č.p.1,3,9,10,11,13. Děvečky jsou
celkem 4 a sice v č.p.6,9,13. Při sčítání 1910 jsou čeledíni 4-č.p.1,4,5,11 a služky 3 v č.p.3 a 13.
Náboženství jsou všichni obyvatelé římskokatolického.
A nyní také nějaká srovnání přímo z Kamberka. Jestliže jsem část o Předbořicích zakončil tím, že všichni
jsou římskokatolického vyznání, situace v Kamberku je jiná - kromě římskokatolíků je zde poměrně
početná populace židovská - zvláště v r.1869 kdy bylo napočteno celkem 87 obyvatel - což je 12 %
veškerého obyvatelstva. Jsou to v č.p.2 Jakob Bondy - nájemce dvora s rodinou, v č.p.4 Adam Pick řezník s rodinou, v č.p.6 Bernard Straka - vlastník polností s rodinou, v č.p.7 Šalamoun Straka hospodský pachtéř s rodinou, v č.p.15 v nájmu Šimon Brumlík - učitel národní školy a rodinou, v č.p.33 v
nájmu Leopold Hájek - hauzírník s rodinou, v č.p.39 Herman Lustig - řezník s rodinou, v č.42 Filip Straka
- pekař s rodinou, v č.p.81 Marek Moravec - obchodník střižním zbožím s rodinou. Sčítání 1869 užívá
označení náboženství židovské oproti tomu v r.1910 se používá označení náboženství israelitské. V roce
1910 se k tomuto náboženství hlásí pouze 36 obyvatel. V č.p.2 Rudolf Stern s rodinou, v č.p.4 Barbora
Šťasná s rodinou, v č.p.37 Ferdinand Straka s rodinou, v č.p.41 Jindřich Pick s rodinou, v č.p.42 Adolf
Hájek s rodinou, v č.p.44 Jonáš Straka a konečně v č.p.77 Antonín Teller s rodinou. Celkem tedy došlo k
výraznému úbytku. Avšak i celkový počet obyvatel zaznamenal výrazný úbytek, neboť rozdíl mezi lety
1869 a 1910 činí o 149 osob méně, přitom však počet domů se o 8 zvýšil.
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Z toho je jasně vidět že vylidňování Kamberka začalo již koncem 19.století a situaci nezměnilo ani
znovuotevření zlatodolu na Roudném, který před 1.světovou válkou byl největším zaměstnavatelem široko
daleko. K úbytku obyvatel sice došlo, ale kulturní i hospodářský rozkvět obce tím nijak zvláště neutrpěl. V
r.1882 byla postavena nová školní budova, v září 1910 do ní nastoupilo 172 žáků. Nejstarší budovou,
která byla ve sledovaném období postavena, a stala se dominantou městečka, byla kaple zasvěcená
našemu zemskému patronovi sv.Janu Nepomuckému z r.1873. Jako dominanta nahradila budovu radnice,
již v r.1838 zbouranou. Její existence však neměla dlouhého trvání a v r.1925 byla díky necitlivému
přístupu zdejšího zastupitelstva zbourána a dřevěná socha Janova byla spálena v hostinci v č.p.7. A tak je
dnes dominantou městečka autobusová zastávka a se sochou sv.Jana Nepomuckého se můžeme setkat až v
okolních obcích. Jsou to dřevěné sochy v kapličkách (stejně jako byla ta v Kamberku)- např. v
Louňovicích a Jankově a nebo je to svatý Jan z kamene vytesán - např. v Mladé Vožici, v Načeradci, v
Libouňi, na mostě pod Louňovicemi směrem na Kondrac, v Kondraci, ve Zvěstově, v Ratměřicích a ve
Voticích dokonce dvakrát. Kaplička sv.Vojtěcha v Předbořicích z r.1907 měla více štěstí. O rozkvětu obce
svědčí např. založení sboru dobrovolných hasičů v r.1878-ve zdejším kraji jeden z prvních, založení
spolku divadelních ochotníků a Kampeličky na počátku 20.století.
Na závěr bych uvedl pro zajímavost a dokreslení ještě rubriky ze sčítání v r.1880 -"umí čísti a psáti, umí
jen čísti, na obě oči slepý, hluchoněmý, choromyslný, blbý" Je vidět že sčítací komisaři to neměli
jednoduché. Proto si zaslouží abych uvedl jejich jména. V r.1869 to byl Antonín Schorm a v r.1910 Karel
Mašek.
Jiří Dobeš

Letecká fotografie Předbořic, podzim 2015, autor Pavel Harásek
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Společenská rubrika

21.1. oslaví 84 let pan Josef Hajný z Hrajovic
6.2. oslaví 50 let paní Jana Dvořáková z Kamberka
1.3. oslaví 60 let paní Jana Fritschová z Kamberka
9.3. oslaví 81 let pan Josef Franěk z Kamberka
31.3. oslaví 90 let pan Lubomír Kostelka z Kamberka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@quick.cz
kontakty: David Šedivý , tel 728 482 283 , dsedivy@email.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 29, vydáno 17.ledna 2017
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 2209
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