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Strom života

Křenov před rokem 1911. Foto poskytl Jiří Dvořáček
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Nové pamětní předměty určené k vložení do kopule.

farní vikář R. D. Mgr. František Žák, sestra Karmela Chromíková, restaurátor Luděk Červenka, Ing. Markéta Frantová, kronikářka obce Libuše Semecká a Ivana Brčáková za ediční radu Mozaiky.
Církev připravila pamětní mince biskupa českobudějovického, preláta českokrumlovského a Panny Marie českobudějovické – z kostela Obětování Panny
Marie v Českých Budějovicích - v den jejího svátku, dále list s pozdravením preláta
Mgr. Václava Píchy a jeho barevnou fotografií, list s medailkou přiložila kongregace
sester sv. Kříže.
Obec vložila kožený měšec s výběrovou sadou oběžných mincí
České mincovny z roku 2018 a výroční pamětní mincí vydanou k 25.
výročí vzniku českého státu, dále
malou saténovou vlaječku Kájova
a dopis starosty příštím občanům
Kájova. Obsah schránky doplnil
čerstvý výtisk Českokrumlovského
deníku ze dne 6. 12. 2018 a archívní číslo Časopísku 2/2013 týkající
se oslav 750 let Kájova i obnovy
školy. Firma VIDOX s. r. o. přiložila
technickou zprávu. Schránka byla
přítomným kovářem restaurátorem zatavena a poté vyzvednuta
Vkládání pamětních předmětů do kopule věže
do báně věže.
kostela
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Editorial
Milí přátelé Mozaiky,
připravili jsme pro vás druhé číslo s názvem Strom života, které je věnováno
lidem a krajině Křenovska. Crenow je poprvé písemně znamenán jako součást
fundace kláštera Zlatá Koruna, spolu s hraničními újezdy Claden, Zahorn a
Kayow, v zakládací listině vydané králem Přemyslem Otakarem II. roku 1263.
Historie tohoto místa, které je součástí CHKO Blanský les, je tedy dlouhá a
zajímavá, i když zapomenutá. Možná právě proto se zde zachovala přírodní
památka Českokrumlovska, meandry Chvalšinského potoka, a součást vojenského
opevnění z roku 1938, tzv. řopíky.
Neméně zajímavé a spletité jsou osudy lidí, kteří tady našli svůj domov. Silný
životní příběh babičky Jozefy o její dlouhé cestě za nadějí nám připomene, že
bychom měli víc naslouchat pamětníkům starých časů. Abychom jednou nelitovali,
až budeme prohlížet staré fotografie, že už se nemáme koho zeptat, kdo na nich
vlastně je. Strom života vytváří rodina, jejíž jsme součástí. A při hledání rodových
kořenů se může vynořit stará pohlednice z doby císaře Franze Josefa, poslaná
z Chvalšin Julií Pangerl slečně Elle Müller do Vídně nebo fotka zachycující
zmizelé budovy z křenovské návsi. Majitelům děkujeme za jejich zapůjčení.
Stromy a lidé mají mnoho společného, hezky to vyjádřily děti ve svých kresbách
a úvahách. Jsou součástí přírody, která jim to v neustálých proměnách času i počasí
umí rázně připomenout. Stromy v krajině jsou odrazem toho, jak se o ně lidé starají.
Krajina bez stromů je pustá a prázdná, proto je naši předkové vysazovali
v zahradách či podél cest a porosty promyšleně obnovovali. Půjdete-li stromovou
alejí, všimněte si, že vedle starého stromu je vždy strom mladý, který ho časem
nahradí. Vždyť žádný strom neroste do nebe …
Všímavý čtenář najde v Mozaice 2 své stálé rubriky – příběhy lidí, kteří žili nebo
žijí mezi námi, fotokvíz, ohlédnutí v čase při listování kronikami, historická
zastavení z doby dávné i nedávné, společenskou kroniku. Všímavé čtenářce
děkujeme za upozornění na chybu v popisce na s. 7 v Mozaice 1, sloupek neležel
v Přelšticích, ale při cestě do Českého Krumlova. Děkujeme také za zaslané ohlasy,
najdete je na webových stránkách obce.
Letošní ročník je věnován místu, kde žijeme, v roce 2020 bychom se chtěli
zachytit, jak žijeme. Z osad přiblížíme Novosedly, Kladné, Boletice, Kladenské
Rovné. Uvítáme vaše tipy na rozhovory se zajímavými lidmi, fotografie
zajímavých či zapomenutých míst, historky ze života spolků a osad aj. Své náměty
a návrhy můžete posílat mailem nebo napsat a opatřené jménem a adresou vhodit
do naší schránky v budově OÚ. S jejich typografickou úpravou vám rádi
pomůžeme.
Těšíme se na spolupráci při utváření časopisu a děkujeme.
Vaše redakce

