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Cesta k domovu

Kájov za první republiky. Foto: J. Wolf (z rodinného alba paní Friedy Červové)
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Kolem 10. listopadu 1918 přijeli na železniční stanici Kájov čtyři páni vojenským
autem a žádali, aby zaměstnanci dráhy
složili slib rakouskému státu. Vydávali se
za zástupce rakouského státu a tvrdili,
že jsou z Lince a že trať z Krumlova do Haidmühle-Volar-Prachatic-Vimperka připadne
Rakousku. Dva zaměstnanci slib sice složili,
ale když se přesvědčili o nepravdě tohoto
tvrzení, slib opět odvolali a později složili
slib Československé republice. Přednosta
stanice Fridrich složil také slib Rakousku.
18. listopadu 1918 československé vojsko přijelo od Čes. Budějovic a odjelo dále
směrem k Želnavě. 21. listopadu 1918
skládali všichni železniční zaměstnanci
slib věrnosti Československé republice.
Jen přednosta stanice Fridrich slib nesložil a stanici převzal Fr. Baumann z Českých
Budějovic.

Slovo závěrem
Milí přátelé,
v tomto čísle jsme se věnovali cestám a pěšinám, které v krajině odjakživa vytvářeli její obyvatelé. Ty cesty měly vždy někam vést, ale mnohé dnes vedou odnikud nikam, zanikly, protože ztratily svůj původní cíl, zarostly bujnou vegetací.
Paměť krajiny nám je však připomíná. Dejme společně našim cestám smysl a cíl.
Příští tematické číslo Strom života 2/2019 bychom rádi věnovali rodo-kmenům
lidí, míst, stromů. Představíme osadu Křenov a její krásné okolí, příběhy lidí, kteří
zde žili nebo žijí, řopíky z doby nedávné, tajemství ukryté v kostelní věži, památné
a rodové stromy.
Třetí tematické číslo Kruhy na vodě 3/2019 nás zavede k vodě, která je nad
zlato, k pramenům poznání, bystrým vodám potoků a říček, stříbrným zrcadlům hladin rybníků a k rybářům, kteří si s vodou rozumějí. Představíme osadu
Novosedly, její historii i současnost, příběh starého mlýna, kterému stále šlape
turbína, opravené usedlosti, kterým život po životě vdechli místní chalupáři.
Aby se Mozaika stala i vašim časopisem, uvítáme vaše vlastní návrhy na články, rozhovory se zajímavými lidmi z vašeho okolí, fotografie zajímavých či zapomenutých míst (nejen pro Fotokvíz), tipy na výlety, literární příspěvky atp.
Těšíme se na spolupráci při utváření časopisu a děkujeme.

