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Milí čtenáři!

Stýskání si na běh času je čím dál častějším tématem naší běžné
konverzace a úspěšně konkuruje i obvyklému povídání o počasí.
Nebo ani nekonkuruje, jdou spolu ruku v ruce. Počasí lidskou činnost
ovlivňuje během roku poměrně výrazně, člověk naopak na počasí
bezprostřední vliv nemá, větru a dešti neporučí. (Zato v dlouhodobém měřítku se neuvážené lidské chování k přírodě nasčítá a přináší celému lidstvu problémy.) Po citelných ranních mrazech, které
přišly brzy, příroda zalaškovala a věnovala nám ještě v listopadu pár
nadprůměrně teplých dní. Kvůli krupobití, dlouhému horkému letnímu suchu a podzimním předčasným mrazům přinesly práce na zahrádce smutné výsledky, téměř ani nerostly houby. Dřívější stmívání
a s ním utlumování našich venkovních činnosti zvýraznila změna
času z letního na zimní (tj. normální středoevropský). A po pouti brzy
“Dušičky” a ruku v ruce vetřelec do místních zvyků “Halloween”. Ne
všichni jsou potěšeni tímto “importem” z anglosaského zahraničí,
protože se obávají, že si troufá nahrazovat náš svátek „Památku zesnulých“, lidově “Dušičky”.
Podle různých pramenů má “Halloween” své kořeny v pátém století př. n. l. v keltském svátku “Samhain“, který připadal na
31. října a kterým se Keltové loučili s plodným létem. Předcházel
1. listopadu, prvnímu dni jejich nového roku. (Název „Halloween”
je pozdější a vznikl zkomoleninou sousloví „All Hallow Even“, což
znamená předvečer všech svatých. Do Ameriky se tradice dostala
v 9. století s vystěhovalci z Irska, země, kde jsou dosud silné keltské
kulturní tradice.) Národ Keltů ve starověku obýval západní, střední
a ástečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka,
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ostatně podle keltského kmene Bojů, který osídlil Čechy ve 4. století
př. n. l., zní dosud latinský název Čech Bohemia.
Zvyk uctívání památky zesnulých najdeme v předkřesťanských tradicích také. Věřilo se, že duše zároveň s tělem nezaniká,
a proto se praktikovaly obřady k uctění zemřelých. Kromě nošení
jídel a nápojů na hroby se zapalovaly
ohně, což sloužilo u Keltů (i u Slovanů)
k odehnání nečistých sil. Keltové věřili,
že v noci z 31. října na 1. listopad mají
k sobě duše zemřelých i živých blízko,
mrtví vyhledávají své živé přátele, i nepřátele a mohou jim buď pomáhat, nebo
škodit. Lidé jim proto svítili na cestu svítilnami z vydlabaných řepných bulv a sami
se převlékali do starých hadrů a zamaskovali si obličeje, aby tak byli chráněni
před zlými silami.
Pamatuji si ze svého dětství, které jsem
trávila v severovýchodních Čechách, že
jsme v období po sklizni červené krmné řepy také vydlabávali z kořenové bulvy strašidelné hlavy, vyřezávali do nich oční a nosní otvory
a strašidelné zuby a vkládali jsme dovnitř žhoucí, řeřavé uhlí nebo
hnědé bakelitové kalíšky - svíčky na hrob. Ještě při té vzpomínce
cítím vůni čerstvě dlabané ledové dužiny smísené s pachem země
a tajícího vosku. Nepamatuji si ale na nějaký průvod nebo koledování. Tradice průvodů strašidelných postav se svítil- (pokrač. na str. 5)
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Rada obce projednala a schválila
Rada obce Kájov se od posledního vydání Časopísku sešla
celkem šestkrát a na svých jednáních projednala:
•
8 žádostí o odkoupení obecních pozemků nebo jejich částí,
a to par. č. 2012/8, 239/9 a část par. č. 1413/4 k. ú. Kladné
(cca 30 m2), dále část par. č. 570/19 v k. ú. Křenov u Kájova
(cca 60 m2), par. č. 475/19 v k.ú. Kladenské Rovné a také par.
č. 1335/3 a část par. č. 1275/1 v k. ú. Novosedly u Kájova –
vlastní schválení prodeje je vždy předmětem jednání obecního
zastupitelstva
•
6 žádostí o propachtování nebo pronájem obecních pozemků, a to par. č. 239/21 a 1789/4 v k. ú. Kladné, dále pak par.
č. 1035/2 v k. ú. Kladenské Rovné a par. č. 2007 a část par. č.
1952/4 v k. ú. Novosedly u Kájova
•
oznámení o ukončení nájmu obecní zahrádky na pozemku
par. č. 1412/16 v k. ú. Kladné
•
3 žádosti o pronájem obecní zahrádky, z toho 2 týkající se
pozemku par. č. 1412/16 v k. ú. Kladné a jedna části par. č.
1412/1 v k. ú. Kladné – pozemek par. č. 1412/16 byl pronajat,
pozemek na části par. č. 1412/1 v k. ú. Kladné je stále volný
•
žádost o pronájem obecních garáží na pozemcích st. par. č.
227, 266, 230 a 231 v k. ú. Kladné – na základě této žádostí
vyšly najevo skutečnosti poukazující na nesoulad v informacích vedených v katastru nemovitostí o vlastnících staveb –
majetkové vztahy budou v rámci možností napraveny
•
žádost o pronájem nebytových prostor v suterénu MŠ – žádosti nebylo vyhověno, prostory zůstanou k dispozici MŠ
•
žádost o přidělení obecního bytu – obec nemá žádný byt volný
•
žádost o stavební parcelu v lokalitě Boletická III - zaevidováno
•
dva nové podněty k zařazení pozemků do připravovaného
územního plánu obce Kájov - jedná se o tyto pozemky: par.
č. 58/1 v k. ú. Novosedly u Kájova a par. č. 927/4 v k. ú. Kladné
•
devět žádostí o poskytnutí finančního příspěvku, a to pro:
1. CK Diablo sport o. s. na uspořádání 6. ročníku cyklistického závodu „ O cenu obce Kájov“ ve výši 5.000 Kč
2. občanské sdružení „Cyklo Kájov“ na uspořádání dětského
běžeckého závodu ve výši 6.000 Kč
3. SDH Kájov na uspořádání hasičské soutěže „O pohár
starosty obce Kájov“ ve výši 8.000 Kč
4. SDH Kájov na uspořádání akce pro děti „ Loučení s prázdninami“, kterou pořádají ve spolupráci se školskou radou
ve výši 12.000 Kč – byl schválen příspěvek ve výši 10.000
Kč
5. družstvo šipkařů na cestovné, startovné dresy apod. ve
výši 15.000 Kč – poskytnutí finančního příspěvku nebylo
schváleno
6. Domov důchodců v Horní Plané na provoz domova ve
výši 6.000 Kč
7. Jaroslava Sládka na podporu jeho účasti na MS v armwrestlingu (na návrh zastupitele Davida Cimla) ve výši
20.000 Kč – bylo schváleno 15.000 Kč
8. Římskokatolickou farnost Kájov na opravu střechy spojovacího křídla fary ve výši 50 tis. Kč
9. DDM Český Krumlov pro účinkující na Dni seniorů ve výši
2.000 Kč
•
smlouvu o poskytnutí služby GoSMS, která bude zajišťovat
informovanost občanů formou krátkých textových zpráv
•
žádost Úřadu práce ČR o souhlas obce ve smyslu zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, za účelem zajištění
podkladů rozhodných pro nárok na dávky pomoci v hmotné
nouzi a pověřila vyřizováním a rozhodováním o žádostech ÚP
ČR starostu obce
•
stížnost občana na volně pobíhající psy v obci – občan byl
vyrozuměn
•
bezúplatné předání sekačky zn. CONTAX C 600 HE z majetku
TJ Sokol Kájov do majetku obce Kájov
•
žádost občanky o proplacení nového sporáku pořízeného do
obecního bytu – žádost byla zamítnuta
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žádost občanky o proplacení nákladů na pořízení nové podlahové krytiny (lina) do obecního bytu – žádosti nebylo vyhověno
účetní závěrku ZŠ a MŠ Kájov za rok 2014 – účetnictví skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem
převedení prostředků zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Kájov za rok 2014 do rezervního a potom do investičního fondu, dále byl nařízen odvod nevyčerpaných finančních
prostředků ve výši 259.189,27 Kč zpět na účet zřizovatele
příkazní smlouvu se společností STAVEBNÍ PORADNA spol.
s r. o. na realizaci akce „Kájov – posílení zdrojů pozemní vody
v Křenově a Kladném“ za částku 20.000 Kč včetně DPH - na
zhotovení akce poskytl Státní fond životního prostředí obci Kájov podporu v rámci operačního programu „Životní prostředí“
cenovou nabídku od společnosti EKOEKO s. r. o. na akci
„Kájov - úpravna vody“ na zajištění projektové dokumentace
bez inženýrské činnosti za cenu 195.000 Kč bez DPH – byla
schválena
cenovou nabídku od společnosti JK STAVOPROJEKT, s. r. o.
na zhotovení pasportu budovy OÚ Kájov + variantní řešení za
cenu 25.400 Kč bez DPH (příprava a zakázky) + 14.800 Kč
bez DPH (studie a návrhy stavby) – byla schválena
nabídky na akci „Rekonstrukce a odbahnění požární nádrže
Kladné“ od fy ZVÁNOVEC a.s. (532.378 Kč s DPH), Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. (528.783 Kč s DPH) a HYDRO &
KOV s. r. o. (510.889 Kč s DPH) => byla vybrána společnost
HYDRO & KOV s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou
cenovou nabídku od společnosti SWIETELSKY stavební
s. r. o. na opravu MK ve Starých Dobrkovicích ve výši 267.839
Kč – byla schválena
smlouvu o účinkování skupiny Kameňáci na setkání důchodců
za částku 8.800 Kč – byla schválena
dodatek č. 5 ke smlouvě mezi obcí Kájov a společností
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s. r.o . na akci „Posílení
vodovodu v obci Kájov - část Kladné“ - došlo k navýšení ceny
z důvodu zbourání stávajícího provozního objektu ATS a
vybudování nového - schváleno
návrh, aby ve věci podání cenové nabídky na akci „Chodník od
OÚ k Jednotě a úprava prostranství u domu čp. 10 v Kájově“
byly vyzvány 3 firmy k předložení cenových nabídek – firmy
byly poptány
žádost firmy STARNET s. r. o. o umístění zařízení na posílení
internetového signálu - zařízení bude umístěno na vodárně
„U Mojžíše“
stížnost ve věci nedostatečné úpravy komunikace v ulici Kájovská, v jejímž důsledku dochází ke stékání vody na soukromý
pozemek – věc je řešena ve spolupráci se Správou a údržbou
silnic JČ kraje a Jihočeským krajem samotným
protokol o kontrole provedené na úseku matriky – nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky
dohodu o užívání cesty na par. č. 1308 v k. ú. Novosedly u Kájova – dohoda byla uzavřena
žádost o umístění lampy veřejného osvětlení na místní komunikaci z Kájova do Přelštic, v blízkosti domu čp. 10 – lampa
bude umístěna v souvislosti s rozšířením komunikace a instalací veřejného osvětlení v této lokalitě
žádost o umístění 2 lamp veřejného osvětlení do zahrádkářské
kolonie ve Starých Dobrkovicích – nebylo schváleno
3 smlouvy o připojení k distribuční soustavě nízkého napětí
uzavírané mezi obcí Kájov a společností E. ON Distribuce,
a. s. - připojení nových odběrních míst na pozemcích par. č.
1385/12 a par. č. 2085/14 v k. ú. Kladné - smlouvy byly podepsány
problém ranního autobusového spojení v 7,25 z Kájova
do Českého Krumlova, kdy je autobusová linka přetížena a
mnohdy nepobere všechny cestující – linka bude od 9. 11.
2015 posílena
zavedení platby za užívání posilovny v areálu školy ve výši
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3.000 Kč /měsíc s platností od 1. 1. 2016
tyto rozpočtové změny:
+ 195 tis. Kč na paragrafu 2310 pitná voda z důvodu financování akce „Kájov - úpravna vody“
+ 40,2 tis. Kč na paragrafu 6171 místní správa z důvodu vyhotovení pasportu budovy OÚ Kájov
+ rozpočtové opatření č. 3/2015, kterým se příjmy zvýší o
817.800 Kč a výdaje o 351.291 Kč
+ rozpočtové opatření č. 5/2015, kterým se příjmy zvýší o

43.260 Kč a výdaje o 11.357,25 Kč
a dále byla rada seznámena:
•
s dopisem PaedDr. Hany Bůžkové, ředitelky Gymnázia v Českém Krumlově, ve kterém ředitelka poděkovala učitelskému
sboru ZŠ Kájov za skvělou přípravu žáků na další studium
•
že kulturní komise uspořádá v lednu 2016 zájezd do Národního divadla na představení Naši furianti – vstupenky budou
přednostně nabídnuty seniorům
(mk)

O čem jednalo zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání Časopísku
sešlo celkem čtyřikrát a na svých jednáních schválilo:
•
celkem 6 žádostí o odkoupení obecních pozemků, a to par. č.
1413/4 a 1413/14 v k.ú. Kladné (v Kájově), dále par. č. 570/19
a 1423/9 v k. ú. Křenov u Kájova (v Křenově), a nakonec par.
č. 1335/3 v k. ú. Novosedly u Kájova (v Mezipotočí)
•
3 nové podněty k zařazení pozemků do zpracování nového
územního plánu obce Kájov – jednalo se o pozemky par. č.
927/4 k. ú. Kladné, kde žadatel žádá o změnu na pozemek
pro výstavbu technického zázemí k domu, par. č. 58/1 v k. ú.
Novosedly u Kájova – změna na plochu bydlení v rodinných
domech a bytových domech a par. č. 24/1, 24/2, 29/2, 1333
v k. ú. Novosedly u Kájova – změna na plochy pro výstavbu
rodinného domu – žádosti byly postoupeny k dalšímu posouzení dotčenými orgány
•
zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2014 - příjmy
činily 3.866.483 Kč a výdaje 2.029.340 Kč
•
cenovou nabídku paní Aleny Hanselové na kompletní činnosti
spojené s výkonem technického dozoru na akci „Posílení
vodovodu obce Kájov – část Kladné“ ve výši 47 916 Kč včetně
DPH
•
rozpočtové opatření obce Kájov
- č. 1/2015, kterým se příjmy zvýšily o 255 561 Kč a výdaje o
378 991,88 Kč
- č. 4/2015, kterým se příjmy zvýšily o 513.131,27 Kč a výdaje
o 980.518 Kč
•
5 smluv o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a společností E. ON Distribuce, a. s., ve věci umístění a provozování
distribuční soustavy na pozemcích par. č. 2067/2, 1419/17,
1413/4, 1414/1 v k. ú. Kladné a 52/10 v k. ú. Křenov u Kájova,
které jsou majetkem obce Kájov, u každého z pozemků za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč bez DPH
•
3 smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov se společností E. ON, Distribuce, a. s., za účelem umístění a údržby
distribuční soustavy na pozemcích v majetku obce, a to na par.
č. 2036, 2047, 1800, 1785 a 1276/3 v k. ú. Novosedly u Kájova
a par. č. 1733/1 v k. ú. Křenov u Kájova, u každé smlouvy za
jednorázovou úplatu 1.000 Kč bez DPH
•
smlouvu o zřízení věcného břemene na obecním pozemku
par. č. 2105/3 k. ú. Kladné (Kájov u nádraží) mezi obcí Kájov
a společností Správa železniční a dopravní cesty, st. org. za
účelem obsluhy uloženého zařízení v podobě 3,5 m dlouhé
přípojky NN, sloužící k napájení nově vybudované technologické budovy za jednorázovou úplatu 10.000 Kč bez DPH
•
ceník úhrad za zřizování věcných břemene na majetku obce
Kájov od 25 Kč do 10 000 Kč
•
5 smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v podobě
umístění a provozování vodovodu v rámci akce „Posílení
vodovodu obce Kájov – část Kladné“ uzavíraných mezi obcí
Kájov a jednotlivými vlastníky pozemků, a to panem Josefem
Augsbergerem, společností JATKY Hradský, s. r. o., společností HECI a.s., PhDr. Vladimírem Bokem, CSc. a panem
René Pavezou a týkajících se těchto pozemků v k. ú. Kladné
par. č. 130 díl 1 (PK), 131/2, 130 díl 2 (PK), 131/3, 131/4 a
131/2
•
zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok
2014 auditorskou společností PLAN CONTROL s. r. o., zá-
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věrečný účet obce a celoroční hospodaření obce za rok 2014
– byly shledány pouze nezávažné nedostatky nemající vliv na
výrok auditora
rozhodnutí o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014
účetní závěrku obce Kájov za rok 2014 a zprávu o provedené
inventarizaci majetku obce Kájov za rok 2014
pověření Rady obce Kájov k provádění rozpočtových opatření,
a to u  příjmů v neomezené výši a u výdajů ve výši do 500 000
Kč – rada obce bude následně informovat obecní zastupitelstvo o provedených změnách rozpočtu
smlouvu o dílo mezi obcí Kájov a společností Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.na zhotovení
akce „Kájov – zdroje podzemní vody Křenov a Kladné“ za částku 784 920 Kč bez DPH - jako další předložila svou nabídku
spol. GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. v částce 816.530 Kč, ale ta
byla hodnotící komisí vyřazena jako nepřijatelná
vydání změny č. 6 Územního plánu obce Kájov formou
opatření obecné povahy – změna je zveřejněna na webových
stránkách obce www.kajov.eu
přijetí daru od Jihočeského kraje – jedná se o pozemní komunikaci od „hauzu“ přes Křenovský Dvůr směrem na Boletice
(na rozcestí)
vyhlášení poptávkového řízení na nákup malotraktoru s radlicí,
vlekem a posypovým zařízením – z podaných cenových
nabídek vybere komise ve složení Ladislav Motz, Petr Janíček
a Bohumil Šíp tu nejvhodnější
upravenou cenovou nabídku firmy Pavel Doušek – veřejné
osvětlení - cena akce „Veřejné osvětlení Kladné“ se vzhledem
k problémům s jedním z majitelů stavbou dotčených pozemků navýšila – celková cena bude nyní po změně 488.635 Kč
včetně DPH
smlouvu o dílo se společností EKOEKO s. r. o., na zpracování
projektové dokumentace pro rekonstrukci technologie úpravny
vody „U Urbánka“- technologie zajistí lepší odstranění železa
a manganu z vody
„Pasport místních komunikací obce Kájov“, zpracovaný firmou
PasProRea s. r. o.
navýšení kapacity školní jídelny na počet 196 stravovaných
dětí a u výdejny jídel na 120 stravovaných dětí
připojení dosud samostatné obce Boletice k obci Kájov – Boletice budou 10. částí obce Kájov s účinností od  1. 1. 2016
cenovou nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o.
na zhotovení akce „Chodník od obecního úřadu k Jednotě a
úprava prostranství u domu čp. 10 v Kájově“ s nejnižší nabídkovou cenovou ve výši 185.397,87 Kč
smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
ve výši 41.208,30 Kč na akci “Kájov – zdroje podzemní vody
Křenov a Kladné”
dále projednalo:
zprávu o bezpečnostní situaci v obci Kájov předloženou Obvodním oddělením policie ve Větřní, ze které vyplývá, že kriminalita stoupá a že Kájov je co do počtu spáchaných trestných
činů v okrese na druhém místě za obcí Větřní
zprávu o kontrole provedené Českou inspekcí životního
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prostředí v obecních lesích – jediným nálezem inspekce byly
špatně zlikvidované oplocenky
návrh na omezení kácení v lokalitě od „Včelína“ směrem na
Přelštice – tato lokalita se stala odpočinkovým místem a cílem
rodinných procházek a bylo by škoda jej plošně vykácet
návrh kulturní komise na uskutečnění soutěže o „Nejhezčí
okno obce“ - zástupci jednotlivých složek (hasiči, sportovci,
ženy pro Kájov atd.) budou předkládat své návrhy

•
•

možnost instalace tzv. jednotného systému varování a vyrozumění obyvatel – rozhlas, který by varoval obyvatel v případě
blížícího se nebezpečí (povodeň, oheň, vichříce apod.)
návrh zastupitele Davida Cimla na poskytnutí finančního
příspěvku panu Jaroslavu Sládkovi na jeho podporu při reprezentaci ČR na MS v Armwrestlingu v Malajsii – rozhodne rada
obce
(mk)

Vážení občané,
rok 2015 se chýlí ke konci, kdy je čas se ohlédnout, co přinesl. Považuji za nejdůležitější, že byla dokončena rekonstrukce a intenzifikace
čistírny odpadních vod a byla uvedena do desetiměsíčního zkušebního
provozu. Neméně důležitá jsou posílení vodních zdrojů v Kladném a
Křenově, na ně jsme získali dotace, dále pak napojení vodního zdroje
v Mezipotočí. Propojení vodovodů Kájova a Kladné zlepší zásobování
vodou v Kladném, byla nově postavena tlaková stanice u hřiště. Pro
zlepšení kvality pitné vody v Kájově bylo letos zadáno zhotovení projektové dokumentace na příští rekonstrukci úpravny vody a vodojemu
U Urbánka.
Co se dále vydařilo? Budování veřejných staveb na pozemcích,
které obec sama nevlastní, není nikdy jednoduché, tak to bylo u komunikace do Kladného, ale nakonec se podařilo s ostatními vlastníky
domluvit řešení a komunikace se dočkala velmi potřebného veřejného osvětlení. Tím spíše potřebného, že je velmi frekventovaná a navíc
využívána pěšími včetně dětí, a není na ní chodník. V Kladném byla dále
odbahněna a vyspravena požární nádrž. Dalším naplánovaným a potřebným krokem byla rekonstrukce chodníku vedoucího od obecního
úřadu s odbočkou k obecnímu bytovému domu čp.10 a dále k Jednotě.
Když jsme u tohoto domu čp. 10, tzv. “ajznbonu”, budova byla odvodněna, poté následovala výměna oken, na závěr byla dokončena úprava
prostranství kolem domu.
V Novosedlech bylo vybudováno dětské hřiště. Ve všech částech
obce byly provedeny výspravy komunikací.
Starý rok skončí, svátkem Nový rok začne rok 2016. A v něčem opravdu
nově. Od 1.ledna vzroste počet obyvatel obce o cca 80 občanů
osady Boletice, která se stane částí Kájova. Při optimalizaci vojenských
újezdů byly nově upraveny hranice, tady v Boleticích se zjednodušeně
řečeno posunuly za obydlenou část. Komunikace, které byly dosud průjezdné jen s propustkou, nebudou již součástí vojenského prostoru, a
proto nebude třeba povolenka. Do nově vymezeného vojenského újezdu
budou újezdním úřadem vydávány povolenky prakticky jen osobám
nebo firmám, jež tam budou vykonávat práce.
Unikátní románský kostel sv. Mikuláše, kulturní památku, získá
obec do vlastnictví. Posílí její historický význam a nabídne vzácný prostor ke kulturním či společenským aktivitám, který obec dosud neměla.
Je velkou výzvou, jak jej využijeme, a zároveň závazkem, že se kostelu
dostane řádné péče, neboť obec na rozdíl od ministerstva obrany může
požádat o dotace.
Přeji vám, milí občané, krásné a pohodové vánoční svátky a do
nového roku 2016 zdraví, radost a ště stí.
Bohumil Šíp, starosta
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OBECNÍ ÚŘAD BUDE OD 28.12.
DO 31.12. UZAVŘEN. POSLEDNÍ
PLATBY V HOTOVOSTI DO POKLADNY V ÚČTÁRNĚ BUDOU
VYBÍRÁNY DO 21.12. VČETNĚ.
PO TOMTO DATU JEN BANKOVNÍM PŘEVODEM NA ÚČET
OBCE.

Zajímavé paralely
v historii naší obce
a Komerční banky a. s.
Když jsem si tuhle jako vždycky okamžitě vybavila bankovní číslo obce, ač
své vlastní nazpaměť neznám, zapřemýšlela jsem, jak je to možné. A uvědomila jsem si, že to číslo má obec
“odjakživa” a ještě déle, než jsem já
nastoupila v roce 1989 do zaměstnání
na MNV. A historie se mi začala odvíjet ve vzpomínkách a takto to do sebe
zapadalo:
Po roce 1989, když vznikaly ze státních institucí nové, také
z národních výborů se nově transformovaly obecní úřady jako úřady obcí
směřujících k samosprávě. MNV Kájov měl zpočátku účet u Státní banky
československé, následně z ní v roce
1990 vznikla i Komerční banka ještě
jako státní podnik. V roce 1992 byla
přeměněna vládou ČSFR na akciovou
společnost KB a. s., přičemž jediným
zakladatelem byl Fond národního majetku České republiky. Číslo obecního
účtu 3422241 se právním přechodem
ze SBČS měnit nemuselo.
Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov, a obec Kájov
si dlouhými lety bezproblémové spolupráce vypěstovaly přirozenou důvěru, která se projevila v roce 2005
také v partnerství banky při slavnosti
vítání do života našich občánků. Do
Kájova na tuto slavnost přijížděla ředitelka pobočky Ing. Vlasta Jandíková
zpravidla osobně a po jejím odchodu
do důchodu v tradici pokračuje i nový
ředitel Bc. Michal Bendík. Obec Kájov
přispívá na dětská konta symbolickým
vkladem. V pořadí 3. OBECNÍ PLES,
který se koná v pátek 22. ledna 2016,
podpoří banka jako náš sponzor.
		
Libuše Semecká
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Info z OÚ
(pokrač. ze str. 1) nami - dlabanými hlavami

řep – však skutečně bývala v Podkrkonoší, možná leckde jinde. Dnes
se i v našich krajích používají místo řepy
dýně, a toto konání je zřejmě již inspirované
svátkem „Halloween“ a spíše vizuálně, než
významově.
Tento svátek se líbil a líbí hlavně
dětem. V poslední době připravují mnohé
školy, nejen naše kájovská, „školu plnou
strašidel“. Kromě toho, že je to akce pro děti
napínavá a zábavná, zkouší si v bezpečí
školní pospolitosti vlastní odvahu a překonáním překážek si posilují sebevědomí.
V 7. století n. l. byl v křesťanském
Římě Panteon, původní antický chrám všech
bohů, zasvěcen Panně Marii a všem mučedníkům. Mělo se v něm vzpomínat na duše,
které již dosáhly věčné blaženosti. Kaple ke
cti všech svatých byla v Římě zřízena o sto
let později a od roku 835 se slaví 1. listopadu

Informace z obecní účtárny
pro rok 2016
Poplatek ze psů jako místní poplatek
je splatný k 31. květnu 2016 v základní výši
200 Kč/rok, majitel důchodce uhradí 100
Kč/rok, poplatek za psa v domě s více než
4 byty přijde 300 Kč/rok.
Zaplatit za odpady, čili „uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ je třeba
do 30. června 2016 (475 Kč/os/rok). Zde
se vychází z trvalého pobytu občana nebo
z existence rekreační nemovitosti na území
obce. Poplatky jsou splatné 1x ročně, nejdéle však do 30. 9. příslušného roku.
Vodné, stočné. Má-li poplatník zájem
zaplatit si zálohu, je třeba, aby si sám odečetl stav vodoměru a nahlásil jej (osobně,
tel. či e-mailem) do účtárny OÚ, neboť při
výpočtu záloh je nutné vycházet ze skutečné spotřeby vody. Podle té mu bude vystavena faktura k platbě. Takto může postupovat kdykoliv během roku a platit průběžně
menší částky. Nájemné z vodoměru činí
200 Kč/rok, vodné 23 Kč/m3 a stočné 17
Kč/m3
Podrobnosti placení včetně variabilních symbolů jsou na webové adrese
obce:
http://www.kajov.eu/urad-uhrady.htm
Číslo obecního účtu: 3422241/0100
Telefon:
Janyová 380 731 134
Kopecká 380 731 207
Žádáme o dodržování úředních
hodin na obecním úřadě:
pondělí a středa 8-11 a 12-17
pátek
8-11
úterý a čtvrtek
zavřeno
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svátek „Všech svatých“ oficiálně. Křesťanská církev ale konala modlitby a obětovala
za všechny své zesnulé, nejen za mučedníky. Později na přelomu tisíciletí v roce 998
zavedl tento svátek benediktýnský opat Odillo z Cluny a konal se ve druhý listopadový
den. V římskokatolickém kalendáři najdeme
u data 2. listopadu název „Vzpomínka na
všechny věrné zesnulé“. Protestanti tento
den označují jako „Památka zesnulých“.
Tento pojem vešel i do kalendáře ateistického.
Domnívám se, že lidé kvůli svátku
„Halloween“ svátek „Dušiček“ nezanedbávají. Stačí se podívat na upravené, květinami
nazdobené a svíčkami rozzářené hřbitovy
v dušičkovém čase, oba zvyky jsou mezi sebou nezaměnitelné. Návštěvy hrobů našich
blízkých zemřelých, a nemusí to být jen o jejich svátku, nám pomáhají postát v zamyšlení nad minulostí, uvědomit si, kde se právě

Pozvánka na obecní ples
Milí spoluobčané, zveme Vás na
taneční parket v sále Konibaru
v pátek 22. ledna.
V pořadí již 3. OBECNÍ PLES začíná
ve 20 hodin.
Hraje CAROLINE BAND.
Bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč.
Bohumil Šíp, starosta

Chcete-li dostávat nejčerstvější informace o dění v obci a důležitá
sdělení až do domu, zaregistrujte se
na našem webu www.kajov.eu ke služ-

bě GoSMS. Vše, co Vám budeme
potřebovat sdělit, Vám zašleme formou
sms na Vámi uvedený kontakt (mobilní
telefon či e-mail). Rádi pomůžeme s registrací tomu, kdo nemá počítač s internetem, a to buď na obecním úřadě
nebo v obecní knihovně.

ve svém životě nacházíme (mnohdy život
pro samý spěch nevnímáme), připomeneme
si MEMENTO MORI, a přeskládáme si hodnoty a vztahy se svými blízkými. „Halloween“
zdá se patří spíše dětem, „Dušičky“ celým
rodinám i v jejich rodové posloupnosti; setkávají se u míst posledního odpočinku příbuzní a přátelé zemřelých, uvědomují si své
kořeny a vztahy. Odpovědnost za zachování
vlastních kulturních tradic máme my sami,
důležité je, abychom své děti brali s sebou
všude, kde je to možné, pustili je k přiměřené pomoci, nechali je, aby nás sledovaly
při práci, účastnily se rodinných i společenských slavností, zvyků a obřadů - také včetně pohřbů. Potom jim naše zvyky týkající se
běhu lidského života připadnou přirozené
a budou je dál samy ctít a vychovávat v nich
i své děti.
Libuše Semecká

Novoroční pochod
do Boletic
Zveme všechny na novoroční pochod
a prohlídku Boletic, nově připojené osady obce Kájov. Sejdeme se 1. ledna
ve 12.30 hod u hasičárny, půjdeme po
modré turistické značce ke kostelu sv. Mikuláše, alejí k panelákům, zakončení pochodu bude na prostranství u újezdního
úřadu, kde bude malé občerstvení: punč,
pro děti perníčky.
Pořadatelé: Radost pro všechny, z. s.,
Sbor dobrovolných hasičů Kájov, Petr Janíček a Jaroslav Sládek

Živý Betlém
Vážení spoluobčané, přijďte na Štědrý
den ve 14 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie zhlédnout představení ŽIVÝ BETLÉM, příběh narození
Ježíška, který každoročně připravujeme s dětmi ze základní školy. Domů si
můžete odnést betlémské světlo.
Sestry sv. Kříže

Upozornění na falešné prodejce!!!

V posledních dnech se mezi občany Jihočeského kraje objevují lidé či skupina
osob, kteří obvolávají a někde i osobně obcházejí zejména starší osoby a nabízejí
hlásiče požárů do domácností, a to ze velmi vysoké ceny (např. 1999 Kč). Problém
je v tom, že se vydávají za příslušníky HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY a nepodávají pravdivé informace.
Pravdivé informace o hlásičích požáru – o povinnostech a platné legislativě najdete na našem webu:
http://www.hzscr.cz/clanek/autonomni-hlasice-pozaru-ano-ci-ne.aspx
Plk. Ing. Pavel Rožboud,
ředitel ÚO Český Krumlov HZS Jihočeského kraje
tel: 950 235 190, mob: 606 624 841, pavel.rozboud@jck.izscr.cz
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SK VLTAVA a kájovští sportovci

Když najedete na webové stránky vodáckého klubu SK Vltava,
v odkazu „naše výsledky“ se to hemží jmény, která vám budou
přinejmenším povědomá, když ne dobře známá.
Jsou to jména našich spoluobčanů. Nejfrekventovanějším
jménem je Anežka Paloudová. Z nenápadné, skromné, ale hlavně houževnaté „holčičky“ nám vyrostla velká závodnice. V letošním
roce zaznamenala raketový vzestup. V červnu letošního roku na ME v Bosně a Hercegovině získala v hlavní kategorii bronzovou
medaili v klasickém sjezdu a dvě stříbrné, ve
sjezdu družstev a ve sprintu družstev. O necelých čtrnáct dní později se stala královnou
řeky Soči, protože na Světovém poháru ve
sjezdu na divoké vodě získala dvojnásobné
zlato, a to v klasickém sjezdu a ve sprintu.
Ale červen ještě neskončil a Áňa, jak se jí
přezdívá, pokračuje do Vídně, kde se zasloužila o stříbro pro družstvo sprinterek v kategorii 3xK1 a navíc, jako opravdový bonbónek,
obsadila druhou příčku ve sprintu jednotlivkyň K1 (to se od roku 1959
podařilo pouze čtyřem Češkám). Aby nebylo úspěchů málo, odskočila si Anežka na jiný kontinent - do americké Severní Karolíny: také
tam ukázala, co v ní dřímá, a zapsala se jako juniorská vicemistryně
v klasickém sjezdu a ve sprintu kat. C1 a stala se členkou vítězného
juniorského družstva ve sprintu kat. 3xK1.
Ještě o jedné Paloudové můžete slyšet ve spojení s divo-

kou vodou - o Karolínce neboli Káje. Ta se v Severní Karolíně zapsala také - jako držitelka bronzové medaile v seniorské kategorii U23
v klasickém sjezdu, a potom triumfovala v Čechách jako mistryně
ČR ve sjezdu družstev v kat. 3xK1.
Dalším, kdo dělá čest naší obci,
je Tonda Haleš alias Bojler. O tom
nepíšeme poprvé a jeho sportovní
výkony nemůžeme opomenout.
V letošní sezoně na ME v Bosně
a Hercegovině obsadil 2. příčku ve
sjezdu družstev kat. 3xC1 a spolu se svým družstvem vybojoval
zlato ve sprintu v kat. 3xC1. Ještě úspěšnějším byl na mistrovství
světa v Severní Karolíně v USA,
kde se stal členem bronzového
družstva ve sprintu v kat. U-23,
vicemistrem světa v klasickém sjezdu v kat.U-23, a to nejlepší nakonec, mistrem světa v klasickém sjezdu družstev 3xC1 v kat. U-23
a mistrem světa ve sprintu dvojic U-23.
Na úspěchu každého sportovce má nemalý podíl jeho trenér a trenérem sportovců, o kterých zde píši, je také Kájovák, Lukáš
Novosad, zvaný Sádlo (letos 3. ve sprintu jednotlivců C1 v závodu
Světovém poháru ve Slovinsku). Svým kamarádským přístupem
a vlastním příkladem posouvá své svěřence vzhůru k úspěchům.
Díky za to!
			
Martina Kopřivová

TJ Kájov a fotbalová přípravka

Na podzim letošního roku 2015 vstoupila fotbalová přípravka do svého druhého
soutěžního roku.
Už je znát, že má za sebou rok poctivého tréninku, a tak k velké snaze přidala
i fotbalové umění. Některé zápasy prohrála
jen o gól nebo dva a k tomu se jí podařilo
i vyhrát první zápas. Za první vítězství byla
odměněna dortem. Vzhledem k tomu, že
stále ještě hrají proti dětem o rok či dva starším, je to velice dobré a nadějné. Některé
děti však, bohužel hlavně
ty starší, které by ještě
hrát mohly, přestaly na
tréninky a zápasy docházet. Na konci podzimní sezony jsme pro děti udělali
také podzimní dokopnou,
na které dostaly pizzu, a
rodiče napekli sladkosti a
připravili jednohubky.
Tréninky
jsou
nyní již v tělocvičně v úterý
a ve čtvrtek a poděkování
patří vedení školy, že nám
toto umožňuje. Máme naplánovaný zimní
turnaj, který se uskuteční celkem o pěti víkendech v Českém Krumlově. Kromě nás se
turnaje účastní i Č. Krumlov „A“, Č. Krumlov
„B“, Prachatice, Vltava a Křemže. Startovné
platí TJ Sokol Kájov a chceme, aby si děti co
nejvíce zahrály.
Mimoto plánujeme pro fotbalovou
přípravku a jejich rodiče každou sobotu
v měsících leden až březen zimní plavání
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v bazénu ve Větřní, děti budou mít vstup
zdarma. Toto vše by nešlo bez podpory obce
a sponzorů. Tímto chci poděkovat firmě
KEB-EGE, spol. s r. o., SWIETELSKY stavební s.r.o. a Prvok s.r.o., že nás podporují.
A nejen na sportovním poli - i při pořádání
Dětského dne, který kájovská tělovýchovná jednota uspořádala spolu se sdružením
Ženy pro Kájov - zájem dětí byl veliký. Činnost TJ SOKOL KÁJOV celkově se již tedy
nezaměřuje jen na sport. Kulturní akce pořádá hlavně pro děti - jako
již zmiňovaný Dětský den,
dále květnový lampionový
pochod s bubeníky a loučemi. Zapojují se přitom
rodiče dětí a také jim chci
tedy poděkovat za pomoc.
Pro dospělé již třetím rokem pořádáme kulturní
akci Martinskou zábavu.
		
Na závěr chci
všem občanům naší obce
popřát šťastné a veselé
svátky vánoční a hodně
zdraví v novém roce. A pokud mají děti se
zájmem o pohyb a ty by chtěly přijít, budeme
rádi, když je přivedou. Třeba se mezi nimi najde nový Messi, a když ne, tak se vůbec nic
neděje - budou mezi svými vrstevníky a kdo
ví, jestli zde nezískají nové kamarády. Vždyť
mezi nás dojíždějí i děti z Hořic na Šumavě.
A jedno přísloví říká, kdo si hraje, nezlobí.

Úspěch ve světě
silných paží

Česká asociace armwrestlingu vyslala
letos na přelomu září a října svá želízka na Mistrovství světa v páce, které
se tentokrát konalo v dalekém Kuala
Lumpur. Spolu s dalšími osmi závodníky vyrazil do Malajsie i náš Jaroslav
Sládek. Tato mise pro něho byla velice úspěšná, neboť v kategorii Senior
Grand Master do 100 kg svou pravou
rukou „vypáčil“ krásné 9. místo. Krásné proto, že oproti minulému šampionátu v Polsku si polepšil o celých deset
příček. Úplně spokojený však být nemůže. Jeho výsledky ho totiž dostaly
až na pozici, ve které se rozhodovalo
o tom, kdo postoupí do bojů o 3. místo.
Zde se utkal s polským soupeřem, ale
smůla - tento zápas pískala polská rozhodčí, proti které bylo mimo jiné podáno v průběhu soutěže několik protestů,
a prohrál 2:1 díky údajným chybám.
Škoda, tak blízko k medaili! Ale i tak je
to pro Jardu obrovský úspěch, vždyť
jenom obhájit své minulé umístění je
v současné konkurenci velice obtížné.
Martina Kopřivová

Daniel Vejvoda, předseda TJ Sokol Kájov
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Obecní spolky
Výsledky – Okresní přebor muži 2015/16
po podzimní části fotbalové soutěže

Loučení s prázdninami
Loučení s prázdninami organizované školskou radou a hasiči
proběhlo v sobotu 29. 8. 2015
v pořádném vedru. Dříve jsme je
nazývali loučení s létem. Ale letos
se mimořádně dlouho horké letní
počasí nechtělo jen tak vzdát.
Přesto přišlo dětí plno, a s rodiči nebo prarodiči prošly obcí od
hasičárny na hřiště a na různých
stanovištích si plnily úkoly. Za
potvrzenou kartičku ve finále ob-

držely odměnu s dobrotami. Možnosti občerstvit se využilo mnoho
návštěvníků, protože lavice a stoly byly umístěny pod přístřeškem
ve stínu. Předposlední stanoviště poskytovalo kvíz s otázkami
o naší obci pro dospělé nebo pro
starší děti. Na rozdíl od jiných let
se ale na všechny nedostalo. Slíbili jsme proto otisknout některé
otázky z kvízu v Časopísku.
Libuše Semecká

Vážení spoluobčané,

s radostí mohu konstatovat, že od posledních
třech (lednových) výjezdů naší jednotky požární ochrany došlo pouze k dalším dvěma
(stav k 17. listopadu). Letošní tropické léto
s častými požáry v okolí u nás naštěstí nezpůsobilo žádné škody. Bohužel se ale dne
14. 6. naší obci nevyhnul přívalový déšť
s velkými kroupami , který způsobil škody
na úrodě, sklenících či autech . Vlivem nedostatečné kapacity odpadní roury ve stoce
nad mateřskou školkou došlo k vylití vody
do zadní stěny zvenčí a bylo nutné prokopat boční obrubníky, aby voda mohla volně
odtéct. Zbylá voda byla odčerpána. Vodní laguna se vytvořila také na nedokončené místní komunikaci U Štěpky a hrozilo přelití do
místního rodinného domku. Dne 16. 7. jsme
byli povoláni k dohašení malého požáru v lese
nad Větřním, kde se vzňala lesní hrabanka.
Místo bylo za pomoci místních dobrovolných
hasičů řádně prolito vodou. Nebýt pozorného
náhodného kolemjdoucího, tady ovšem mohlo dojít zřejmě k rozsáhlému lesnímu požáru.
Co se týče spolkové činnosti , byla opět
pestrá. Tradiční kulturní akce se prolínají s hasičskými soutěžemi . Povedlo se udržet
dvě soutěžící družstva mužů a také družstvo
žen , které muselo později ze zdravotních důvodů přerušit aktivity. Jsem rád, že se nám
daří udržet mladé lidi , kteří jsou z mého pohledu do hasičského soutěžení „velmi zapálení“. Z takových se rekrutují noví dobrovolní
hasiči , kteří později tvoří zásahovou požární
jednotku. A těch není nikdy dost. Závěrem
chci poděkovat všem členům dobrovolných
hasičů za jejich příkladnou činnost konanou zdarma a dalším všem osobám, firmám
a obecnímu úřadu, kteří nás v průběhu roku
podporují jak finančně, tak i materiálně. Za
Dobrovolné hasiče v Kájově přeji Všem příjemné prožití vánočních svátků a v novém
roce hlavně zdraví a štěstí .
Jan Čulík ml .
Velitel jednotky požární ochrany
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Kvíz o Kájově pro dospělé
1. Jak se jmenoval král, který daroval dvůr Kájov cisterciáckému klášteru ve Zl. Koruně?
a) Václav I.
b) Přemysl Otakar II.
c) Karel IV.
2. Jaké symboly má Kájov ve znaku?
3. Ve kterém roce byly znak a prapor Kájovu uděleny?
a) 1918 b) 1989 c) 2006
4. Kleť – škrtni, co neplatí
a) Jak je vysoká hora?
     1084 m    1284 m 1684 m
b) Z jakého materiálu je rozhledna?
     kámen – kov – dřevo
c) Čím je proslavená hvězdárna?
     určuje počasí – objevy malých planetek
5. Kájov se svými osadami má rozlohu
a) 643 ha      b) 13.643 ha    c) 4.643 ha
6. Kolik částí/osad dnes tvoří obec Kájov?
a) 4 b) 9 c) 15			
7. Ve kterých osadách Kájova měli po
2. sv. válce své vlastní národní výbory?
a) Kladné a Novosedly
b) Kájov a Kladné
c) Kladné a Křenov

8. Zkuste si doplnit odpovídající české
k německým názvům osad/částí:
Gojau
Krenau
Kladen
Schelsnitz
Nespoding
Losnitz
Kladen Ruben
Neusiedel
Turkowitz
9. Vodstvo na území obce
Kde najdeme Hučnici, si řekneme hned
zkraje, málokdo ví, že je to malý potůček
protékající z Vyšenských kopců pod žel. viaduktem ve Starých Dobrkovicích a tvořící
přirozenou hranici mezi naším a českokrumlovským katastrem. A víte,
a) kam se vlévá Chvalšinský potok?
b) kde narazíme na Škeblici?
c) kam se vlévá Křenovský potok?       
d) jak se jmenuje potok, který teče kolem
hřiště?
10. Jak se jmenuje náš kostel? Je chráněnou kulturní památkou?
11. Kde byste hledali „stopy sv. Wolfganga“?
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Nová škola strašidel se odehrávala již v suchu
Před rokem bylo mé povídání o škole hodně smutné. Bylo to jen několik dnů po jejím vytopení, s následky kterého jsme se
potýkali po zbytek školního roku… Ale ten
nový jsme začali v krásně vonící zrekonstruované škole.
Prvního září jsme přivítali 30 prvňáčků, poprvé v historii školy jsme letos
otevřeli dvě první třídy. Školu navštěvuje
v tomto roce celkem 107 žáků.
Hned na začátku roku se děti ze
4. a 5. třídy začaly chystat na výlet, který
byl velkou zkouškou jejich odvahy. Stejně
tak byl ale i velkou zkouškou důvěry rodičů.
Na základě Výzvy č. 56 MŠMT jsme dostali finanční prostředky na jazykově vzdělávací pobyt žáků v Londýně. Podmínkou
bylo, že děti budou ubytované v rodinách
a denně budou navštěvovat lekce anglického jazyka s rodilými mluvčími. Když
jsem tyto podmínky sdělovala dětem i rodičům, očekávala jsem jejich reakce trochu s nejistotou. Ty byly ale velmi kladné,

takže 17. 10. jsme se vydali na zahraniční
cestu. Pobyt se všem dětem líbil, v rodinách bydleli po 2, 3 nebo 4. Všichni zvládli
se na všem nutném se svými „anglickými
rodiči“ domluvit. Kromě výuky jsme poznávali památky Londýna a podívali jsme
se navíc do letního sídla královské rodiny

Windsor. Za odměnu děti měly prohlídku
Warner Bros Harry Poter Studio. Tady se
mohly projít Příčnou ulicí, podívat se na
kolej, kde Harry bydlel, nebo obdivovat
třípatrový autobus.
Hned po návratu jsme se začali
chystat na tradiční podzimní akci strašidelné školy. Letos se v ní sešlo 81 strašidel.
Otevřeli jsme strašidelnou kuchyni a pochoutky z ní ochutnali i stateční rodiče,
kteří se nebáli projít opravdu strašidelnou
uličkou. Chtěla bych poděkovat všem, kdo
jste nám pomohli s organizací. Trochu
jsme se báli příliš velkého počtu dětí, ale
našlo se hodně vás, kdo jste byli ochotní
s organizací pomoci, a zároveň byly děti
moc hodné . Díky vám bude otevřena strašidelná škola i v příštím roce.
Neméně svědomitá byla naše
příprava programu na Setkání seniorů,
a tady se odehrálo důležité, premiérové
vystoupení nově vzniklého školního pěveckého sboru Sedmihlásek. Setkat s dětmi
ze školy jste se mohli také při rozsvěcení
obecního vánočního stromu. V adventním

čase nás navštívily Lucky i Mikuláš se
svým průvodem. Tyto akce proběhly už po
uzávěrce Časopísku, proto jejich zhodnocení nechám na účastnících.
Jako každý rok, i letos bych ve
svém posledním příspěvku chtěla poděkovat vám všem, kdo nám po celý rok
nezištně pomáháte. Každé vaší pomoci si vážíme, jsme za ni vděčni, ačkoliv
máme nápady, na jejich realizaci je nás
občas přece jen málo… Děkuji jmenovitě

panu Robertu Koreňovi za rychlou pomoc
při stavbě nové pergoly na zahradě MŠ
a panu Josefu Malečkovi ml. za každoroční nezištné půjčování raftů a zajištění
jejich dopravy.
Mateřskou školu navštěvuje v letošním roce 74 dětí. Své činnosti v září
zahájily výlety do okolí Kájova. Nasbíraly
si přírodniny, které využily při podzimním
tvoření ve třídách i na „Podzimním tvoření“
s rodiči. Moc si také všichni užili tradiční
akci „Strašidýlkování“. Předškolní třída
premiérově vystoupila s hezkým programem na vítání občánků a na Setkání seniorů obce. Od začátku školního roku se
předškoláci zúčastňují plaveckého výcviku. Děti se také pečlivě připravovaly na

vánoční besídky, které vždy potěší nejen
maminky a tatínky, ale často se přijdou podívat i prarodiče.
Mgr Lenka Augustinová
ředitelka ZŠ a MŠ

Školskou radu seznámila ředitelka základní školy Mgr. Lenka Augustinová s výroční zprávou. Zástupce školy za rodiče, PhDr. Jan Radimský, Ph.D., informoval radu
o tom, jak dobře si vedla jeho dcera spolu s ostatními kájovskými spolužáky při nástupu do Gymnázia v Českém Krumlově. Při zařazování do skupin co do znalosti
anglického jazyka byly děti z kájovské základní školy zařazeny do nejlepší skupiny
(lepší než lepší). Přítomná ředitelka školy potvrdila, že kájovské děti mívají opravdu dobré výsledky, a seznámila školskou radu s pochvalným dopisem od ředitelky
českokrumlovského gymnázia, který došel na adresu ředitelství ZŠ a MŠ Kájov.
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Životní prostředí
Naše obec recyklací
elektrospotřebičů
výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni jsme odevzdali k recyklaci 121 televizí,
36 monitorů, 794 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané spotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát, uspořili jsme
43,26 MWh elektřiny, 196,07 m3 vody a 1,9 t
primárních surovin. Snížili jsme emise plynů o 9,99 t CO2 a produkci nebezpečných
odpadů o 38,17 tun. (Ze studie neziskové
společnosti ASEKOL)

Pranostiky
Na svatého Martina
zima svůj chod začíná.
Je-li den na Martina mlhavý,
zimy moc se nepočítá.
Stromy po červnovém krupobití.

Sucho
Kosmas píše v roce 962: Žádný déšť
nepřišel v knížectví českém, netoliko
hovada lesní, ale i lid obecný z Vltavy
vodu k pití neměl.

ZO ČS včelařů Český Krumlov děkuje
obci Kájov za finanční příspěvek určený
pro léčení včelstev.
Marcela Vozábalová, jednatelka
Pan Jaroslav Sládek by touto cestou
chtěl ocenit chvályhodnou péči paní
Jarmily Veselé o zraněnou potulnou
kočku. Nejenže jí poskytla potravu, ale
nechala ji na své náklady ošetřit u veterináře a uhradila její kastraci.

Pan Jaroslav Sládek požádal redakci
Časopísku, aby otiskla jeho poděkování obci Kájov za finanční příspěvek,
kterým podpořila jeho účast na MS
v armwrestlingu v Malajsii.

Kdo pozná, kde v Kájově je toto okénko?
První tři, co uhodnou, budou odměněni hlaste na OÚ.
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V roce 999 suchem lekly všechny
ryby. jejich zápach kazil vzduch a vyvolal mor.
V roce 1393 lidé v Praze přes řeku
chodili a její voda byla zelená jako tráva.
V roce 1590 píše Václav Břežan, kronikář: Velké sucho udeřilo. Mnohé potoky vyschly. Mnoho ryb uhynulo.

Správa železničních dopravních cest provedla i v Kájově velkou rekonstrukci trati,
nádraží a přejezdu.

Odpovědi na kvízové otázky „Loučení s létem 2015“
1b) Přemysl Otakar II.
Přemysl Otakar II. se narodil kolem roku 1233 a byl
jedním z nejvýznamnějších králů naší historie. Vybudoval velkou říši ve střední Evropě sahající od českých
zemí až k Jaderskému moři. Patřil mezi nejvlivnější
a nejmocnější panovníky Evropy své doby. Přízvisko
„železný“ dostal díky své udatnosti v boji a tvrdé vládě, „zlatý“ díky svému bohatství. Za dob jeho vlády se
české království nedostalo do finanční krize.
2) Koruna (Zlatá Koruna), rožmberská růže, sekera
(pověst o poutníkovi).
3c) V roce 2006 byly uděleny obci Parlamentem ČR
prapor a znak, dekret předal předseda PS Lubomír
Zaorálek, převzal starosta Miroslav Červ, prapor i znak
byly vysvěceny 30. 09. 2006 v kájovském kostele.
4a) Nadmořská výška hory Kleť je 1.084 m. n. m. (někde se uvádí ještě 1.083).
4b) Rozhledna byla postavena jako vůbec první kamenná rozhledna v Čechách v letech 1822 – 1825.
Byla pojmenována na počest svého stavitele – Josefova věž, Josef II., kníže a vévoda krumlovský ze
Schwarzenbergu. Za příznivého počasí rozhled až
k Alpám, na Lipno či elektrárnu Temelín. Je vysoká 20
metrů a na její vrchol vede 110 schodů. Spolu s Tereziinou chatou je kulturní památkou.
4c) Hvězdárna na Kleti (kájovský katastr) je proslavena objevy malých planetek, jednu z mnoha objevených pojmenoval hvězdář A. Mrkos v roce 1989
Kájov.
5c) 4.643 ha, po připojení se Boletic v roce 2016 se

V suchu na svatého Martina
jdou-li husy, o Vánocích
v mokru chodit musí.

spravované území ještě zvětší.
6b) Kájov, Kladné, Křenov, Kladenské Rovné, Lazec,
Mezipotočí, Novosedly, Přelštice, Staré Dobrkovice
7c) Obce Kladné (s osadami Kájov, Kladné a Záhorkov,
Dobrkovice, Přelštice Novosedly, Novosedly – Polesí,
Kladenské Rovné) a Křenov (s osadami Lazec, Starý
Křenov, Křenovský Dvůr, Červený Dvůr) měly každá
samostatný národní výbor do roku 1954. Od toho roku
dalších deset let existovala sloučená obec Kladné
a Křenov se zastřešujícím názvem Kladné. V roce
1964 došlo ke změně názvu z Kladné na Kájov.
8) Kájov, Křenov, Kladné, Přelštice, Mezipotočí, Lazec, Kladenské Rovné, Novosedly, Dobrkovice
9a) Chvalšinský potok se vlévá do Polečnice za Petráškovým dvorem, do ČK teče jako Polečnice
9b) Škeblice protéká Kladenským Rovným, vlévá se
do Polečnice
9c) Křenovský potok se vlévá do Chvalšinského potoka
9d) Kájovem teče Polečnice
10) Jmenuje se kostel Nanebevzetí Panny Marie,
a celý farní komplex je od roku 1995 zapsanou národní kulturní památkou.
11) V lese za Kladenským Rovným ve skále u cesty.
Projde se pod železničním mostem, a přes Polečnici
a kolem kapličky vpravo stále po lesní cestě dojdeme
na rozcestí k vysoké kapličce, která stojí právě u tohoto úkazu, který ve středověku zavdal příčinu k pověsti
o sv. Wolfgangovi.

V roce 1736 byla malá voda na Vltavě.
Voda zapáchala tak, že obyvatelstvo
od břehů se stěhovalo. Karel II., za jehož vlády se právě na Karlově mostě
několik sousoší instalovalo, musel dát
povolení dělníkům a kameníkům, aby
zde práci přerušili, než zápach z řeky
opadne.
V roce 1771 byla vlivem sucha sklizeň tak malá, že ani za velké peníze
nebylo možné potraviny koupit. Lidé
jedli kořínky a vařili trávu. Jedli žaludy
a bukvice, sladili javorovou mízou.
Jako kluk si pamatuji, že jsme s otcem
přešli suchou nohou Berounku. Psal
se rok 1947.

Léto 2015 v Kájově
Velmi teplé a suché.
Srážky:
červen 10 mm/m2 (průměr 45 mm/
m2),
červenec 7 mm/m2 (průměr 114 mm2),
srpen 16 mm2 (průměr 45 mm/m2)
Nejteplejším měsícem byl srpen, zažili
jsme 12 tropických dní a 8 tropických
nocí.
Nejvyšší teplota byla 6. srpna, a to
33° C.
Antonín Šíma
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Společenská kronika

Jubilea
Blahopřejeme všem, kteří měli narozeniny od ledna do
června, a jmenovitě těm, kteří dosáhli nejméně 70 let

Kájov
Růžena Šímová, Václav
Čudka, Robert Koreň,
Anitta Machová, Jarmila
Čaníková, Josef Batík,
Hana Čulíková, Věra
Janyová, Ludmila Koreňová, Františka Nováková, Marie Koperdáková,
Růžena Šimková, Václav
Augustin, Marián Rojiček,
Marie Vavreková, Marie
Nechanická, Ludmila Frischová, Petr Picek, Lidmila
Picková, Věra Pluhařová,
Václav Stropek, Jaroslav
Janota, František Valek,
Božena Žižková, Antonín
Šíma, Anna Vlčková,
Božena Martínková, Zdeněk Pollák, Marie Bicanová, Anna Rojičková, Jan
Čulík, Helena Klimešová,
Anna Bauerová, Růžena
Neubergová, Emma Herbstová, Ludmila Pišlová,
Marie Kutláková, Jaroslav
Červ, Marie Zemjánková, Marie Augustinová,
Heřman Schinko, Melánia
Grófová, Jiří Hodr,

František Kupeček
Kladenské Rovné
Jiří Kettner, Josef Makovec, Marie Marešová,
Marie Házová
Kladné
Jaroslav Jarkovský,
Ludmila Jarkovská, Marie
Křížová, Blanka Neuberková
Křenov
Jiřina Bayerová, Jaroslav
Mareček, Marie Míková,
Miroslav Otmar,
MUDr. Eva Krepsová,
Petr Kreps, František
Borovka, Karel Král (94)
Mezipotočí
Markéta Šubová, Pavel
Kulík, Ondřej Ihnatolia
Novosedly
Václav Jakubec, Ing. Vladimír Křivánek, Jan Jany,
Jana Neuberková, Květa
Linhová
Staré Dobrkovice
Zdeňka Halaburdová,
Miluška Šolcová, Alena
Lokšanová, Jiří Russfell,
Jan a Libuše Bártlovi

Páter Josef Matuni
Rodák z Kladenského Rovného studoval na kněze. V roce 1940 byl však
odveden na frontu. Na západní frontě byl zajat a odvezen do Ameriky. Na
plantážích sbíral cukrovou třtinu. Po válce se vrátil do Německa, kde dokončil studium. V roce 1952 byl vysvěcen a vyslán jako misionář do Afriky. Misie
měla za úkol v podstatě šířit křesťanství, s tím se však pojilo i to, že pomáhal
pro domorodce najít nezávadnou vodu, učil je hygienickým návykům. Působil v misii 53 let. Každoročně navštěvoval Kájov, zvláště o pouti.
Je to jen malá vzpomínka na skromného člověka, který celý svůj
život zasvětil pomoci potřebným. Pokud byste chtěli vědět víc, pan Josef Batík Vám rád o něm povypráví.
Antonín Šíma

V roce 2015/2016 byly otevřeny dvě třídy prvního ročníku ZŠ. Čerství žáci
a žačky s rodiči byli přivítáni mimořádně v obřadní síni obce.

Rozloučení
Petr Augustin, Arnošt Červeňák, Růžena Hotová, Peter Hromada, Miroslav Hronek a Václav Rudolf z Kájova, Michal Poustevník z Kladného, Marie Otmarová
a Štefan Sojka z Křenova, Václav Komárek z Lazce

Paní Blanka Rudolfová děkuje všem, kteří svou
účastí na pohřbu jejího manžela vyjádřili upřímnou
soustrast.
Dne 1. 2. 2016 uplyne již rok od doby, kdy odešel z tohoto světa pan Josef Bauer z Kájova. Kdo jste jej znali, vzpomeňte si s námi. Anna Bauerová s rodinou

Dárci krve rozdávají naději

Děkujeme dobrovolným dárcům krve z naší obce,
kteří jsou mezi těmi, kdo pravidelně lidem vracejí
naději. Někteří mají za sebou mnoho odběrů: Aleš
Makovec 10 odběrů, Vladimír Műller a Martina Műllerová 30 odběrů. Zlatý kříž 3. stupně letos získal Miroslav Netušil (80 odběrů). Jejich zásluhou nemocní
a zranění lidé získávají znovu naději na nejvyšší lidskou hodnotu: zdraví a život.
(ls)

strana 10

Třetí letošní vítání občánků proběhlo 16. listopadu. Děti Jan Krauskopf,
Flora Boicos a Magdalena Pišlová s rodiči, prarodiči a přáteli byly slavnostně přivítány předsedkyní kulturní komise rady obce Mgr. Lenkou Augustinovou. Přednášely a zpívaly jim děti z mateřské školky. Jako vždy
velmi příjemné odpoledne bylo zakončeno společným fotografováním.
Fotografie je možné si stáhnout do vlastního počítače, vybrané papírové
fotografie dostanou rodiče od obce darem. 		
(ls)

Poděkování občanům

Zaměstnanci obchodu PLUS JIP Kájov - Royas děkují všem občanům
za víčka, která sbírají a odevzdávají ve prospěch devítileté Elišky Cajzové z Českého Krumlova, která je po mozkové obrně. (V pěti letech
jí museli lékaři operativně rovnat chodidla, aby došlapovala na paty.
Eliščin stav se dá udržovat a zlepšovat pomocí intenzivní rehabilitace.
Každý rok sice jezdí s rodiči do Janských Lázní, ale letos v únoru absolvovala třítýdenní terapii na neurorehabilitační klinice Axon. Tato je
velmi účinná, hrazena pojišťovnou není, a proto je velmi drahá.)
Výnos z tohoto sběru jí pomůže účinněji rehabilitovat. Sbírat se mohou víčka plastová i kovová od piva.
Radka Šípová
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Události
Den otců pořádaný 20. 6. 2015 na kájovském hřišti
V programu dne vystoupila skupina klaunů, zhlédnout bylo možné ukázky RC modelů, zúčastnit se ve střelecké soutěži (1. místo - Josef Herbst,
2. místo - Jaroslav Fišer, 3. místo - Martin Kutlák), v penaltovém turnaji
(1. místo - Jaroslav Fišer, 2. místo - Ivo Rehberger, 3. místo - Petr Fišer),
večer vystoupila hudební skupina SODA> > KOFOLA, bohatá tombola. Poděkování patří obci Kájov a sponzorům, bez kterých by se tato
akce nedala uskutečnit: ČR Beton Bohemia, spol. s. r. o.; Agrocon Kájov
s. r. o.; Royas k. s., Auböck s. r. o.; Kundrát transport s. r. o.; Prvok
s. r. o.; Swietelsky stavební s. r. o.; Ochranné pracovní pomůcky Žahour; Autoservis Roman Čížek; restaurace Lazebna ČK; Konibar Kájov,
Auböck s.r.o., dále SDH Kájov za postavení stanů a Sokolu Kájov za poskytnutí zázemí. 			
Za kulturní komisi Ivo Rehberger

Kladenská časovka
Dne 22. 8. 2015 se uskutečnil cyklistický závod „Kladenská
časovka“ – 2. ročník tohoto závodu horských a trekových
kol. Zúčastnilo se 36 závodníků na trati dlouhé 3.520 m. Vítězem se stal Jan Zavadil z Chvalšin, a to v novém rekordu
trati 7 minut (průměrná rychlost 30 km.) Na druhém místě
skončil loňský vítěz František Čížek v čase 7:28. Třetí místo obsadil Ondra Šandera v čase 7:43. Z kájovských borců
byl Roman Čížek s časem 8:16 na devátém místě. Poděkování patří všem závodníkům a pořadatelům, kteří se na
závodu podíleli. 			
Ivo Rehberger

O Kájovskou heligonku je stále velký zájem
Dne 12. září se rozezněly v sále kájovského Konibaru heligonky. Již po
patnácté! Jelikož to byl jubilejní ročník, připravil jsem pro vyprodaný sál
několik překvapení. Ve 13.30 začala vyhrávat kapela složená převážně
z heligonkářů, doprovázená dvěma trumpetami, bastrubkou a bubnoval
nám bubeník od Veseláků. Na plátně vedle jeviště se promítaly dvouminutové sestřihy z ročníku 1991 a z dalších našich setkání. Patnáct
diváků obdrželo malé upomínkové dárky. V hlavním programu se od 14
do 19 hodin na jevišti vystřídalo 22 našich a 5 rakouských muzikantů.
A že je o „Kájovskou heligonku“ stále velký zájem, svědčí 198 prodaných vstupenek. Díky takové bohaté návštěvě a štědrým sponzorům
máme vstupné stále jen za 50 Kč. Na příští ročník mám už připravené
další překvapení. Jsem rád, že nás obec podporuje. Děkujeme!
Gerhard Scherhaufer

Soutěž o nejkrásněji rozkvetlé okno

1. místo Netušilovi
2. místo Tomíkovi
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3. místo Matunákovi

Na jaře jsme v Kájově vyhlásili soutěž O nejkrásněji rozkvetlé
okno. To jsme ovšem ještě netušili, že naší vesnicí i dalšími
osadami se proženou ničivé kroupy. Když jsme viděli spoušť,
která po nich zůstala, uvažovali jsme o zrušení soutěže. Pak
jsme si řekli, že možná…
To, že jsme vytrvali, se vyplatilo, při svých toulkách Kájovem
a našimi osadami jsme objevili spousty krásných, bohatými květy ozdobených oken. Vybrat bylo velmi těžké, nakonec jsme rozhodli takto: 1. místo Netušilovi, Kájov, K Zahrádkám 160; 2. místo Tomíkovi,
Lazec 5; 3. místo Matunákovi, Kladné 2.
Další krásně rozkvetlá okna měli: Liškovi, Kájov, Potoční
105; Bohoňkovi, Kájov, Školní 157; Rehbergerovi, Kladné 46; Roubíkovi, Kájov, K Zahrádkám 158; Dušákovi, Lazec 13.
Ocenění první tři pěstitelé už z rukou mistostarosty obce
a členky kulturní komice převzali poukázky do prodejny pana Slováka Zahradnictví Krumlov. Velké poděkování ale patří všem, kteří měli
„kvetoucí okna“ a tím přispěli k hezkému vzhledu nejen svého domu
či bytu, ale i obce. Všem, kdo oceněni nebyli, bychom chtěli vzkázat,
že určitě nemusí být smutní. Za rok budeme opět hodnotit a porovnávat, kde jsou nejkrásněji rozkvetlá okna pro rok 2016.
Za kulturní komisi obce Kájov Lenka Augustinová
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Fotokronika 2015

Vybagrování požární nádrže v Kladném umožnila dotace
z Jihočeského kraje.

Kladenská požární nádrž po vyčištění, břehy byly zpevněny kameny.

Nově byla vybudována tlaková stanice u hřiště kvůli propojení
vodovodů Kájov a Kladné (dotace Jihočeský kraj).

Veřejné osvětlení na obecní komunikaci Kájov - Kladné
uhradila obec z vlastních zdrojů.

Dokončená STAVBA ROKU - rekonstrukce a modernizace
ČOV Kájov - evropské fondy a SFŽP.

Čistírna odpadních vod před definitivním převzetím jede
v desetiměsíčním zkušebním provozu.

ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR
pod č. e. MK ČR E 14955. Toto číslo 2/2015 mělo uzávěrku dne 30.11. a vyšlo v nákladu 700 výtisků dne 22.12. 2015.
Redakce: Odpovědný redaktor Bohumil Šíp, šéfredaktorka Libuše Semecká; redaktorka Martina Kopřivová;
grafika a sazba Mgr. Margita Danková. Fotografie archiv redakce. Distribuce: Obecní úřad Kájov.
Kontakty: Tel: +420-380-731-237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz, web: http://www.kajov.eu

