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Vážení spoluobčané,

byl jsem velmi příjemně překvapen, že jsem
od Vás dostal já a naše volební strana tolik
hlasů. To je pro mě osobně obrovským
závazkem, abych Vaši důvěru naplnil tak, jak
očekáváte. Snažím se vždy splnit, co slíbím,
a byl bych nejšťastnější, kdyby také okolní
svět byl nastaven tak, že platí prosté podání
ruky a nikoho ani nenapadne, aby toto dále
zpochybňoval.
Složení patnáctičlenného zastupitelstva se
hned po volbách ve dvou členech změnilo,
po MUDr. Václavu Filipovi za stranu ČSSD,
který se mandátu vzdal, získal mandát první
náhradník Daniel Vejvoda, a ten byl zvolen
na ustavujícím zasedání místostarostou.
Jaroslav Michálek postoupil do zastupitelstva
před prvním řádným zasedáním jako první
náhradník KSČM místo Libora Michálka,
který se svého mandátu vzdal před prvním
řádným jednáním zastupitelstva. Jak určitě
víte, ve zvolené radě zůstává dlouholetá
zastupitelka Alena Kutláková, a dále ji doplnily Mgr. Lenka Augustinová a Mgr. Leona
Hradecká. Zákonem stanovené povinné
výbory byly zvoleny takto – finanční opět
povede Alena Kutláková, členy jsou Renata
Sedláková a Miloslava Vejvodová, kontrolní
povede Jan Čulík, členy jsou Václav Fišer
a Jaroslav Michálek místo Libora Michálka.
Přiznávám, že jsem velmi rád, že je všeobecně zjitřené volební období za námi
a můžeme zase smysluplně a naplno pracovat. Podle vyvěšeného návrhu rozpočtu
uvidíte, o co nového bychom chtěli v příštím
roce usilovat, a zároveň je třeba všechny
akce již rozjeté v pořádku dokončit.
Přejme si všichni, ať se nám daří ve věcech
společných celé obci, a přejme si navzájem, ať se nám daří i v osobním životě.
A než nastartujeme nový rok 2015, užijme
si sváteční vánoční dny v kruhu rodinném
a blízkých přátel v pohodě a ve zdraví.

Bohumil Šíp, starosta

Vydavatel: Obec Kájov

Poetickou zimní krajinu Kájova
zachytil svou fotografií do knihy 750 let Kájova českokrumlovský fotograf Ladislav Pouzar. Snímek je z roku 2013 a sníh byl čerstvě napadaný a vlastně dlouho neležel.
Pomůžeme si vyvolat touto fotografií ztišenou sváteční atmosféru. Zamyslíme se
v tomto předvánočním čase také nad naším Časopískem.
Číslem 2/2014 završujeme patnáctý ročník jeho vydávání (od roku 2000),
takže příští rok si připomeneme výročí 15 let trvání. Máme radost, že si našel svou věrnou čtenářskou obec, která nám připomíná, že by mohl vycházet častěji a v obsažnější
podobě. Mnozí si čísla schovávají a mohou si později připomenout, co se kdy dělo.
Jsme periodikem registrovaným Ministerstvem kultury ČR a plníme povinnost poskytování výtisků vzdělávacím a knihovním institucím v čele s Národní knihovnou v Praze.
Toto nás zavazuje se snažit dělat jej co nejlépe.
V poslední době vycházíme jen dvakrát za rok, Časopísek je sice „tlustší“,
ale frekvenci se nám nedaří zvýšit, protože příprava zabírá velmi mnoho času - obsah
každého čísla vzniká ve volném čase redaktorek. Všichni, kdo se na vydávání podílejí,
mají svá zaměstnání a své rodiny. Ale základem je nadšení a chuť, bez toho by nešlo
nic, i kdyby byl čas. Sama mám pocit, když v ruce držím nové, čerstvé číslo a přelétnu
v duchu čas nad ním strávený - „tolik práce, a tak málo výsledné muziky“ :-) A hned je
to přečtené.
(pokrač. str. 4)
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Rada obce projednala a schválila
Rada obce Kájov se od posledního vydání Časopísku sešla
celkem 7x a na svých jednáních projednala:
- 3 žádosti o odkoupení obecního pozemku nebo jeho části, a to
par. č. 1349/2 v k. ú. Křenov u Kájova (část Lazec), par. č. 1906,
1823 a 1825 v k. ú. Novosedly u Kájova a část pozemku par. č.
1029 v k. ú. Kladenské Rovné - o žádostech dále rozhodlo nebo
teprve rozhodne zastupitelstvo
- 2 žádosti o pronájem pozemku nebo jeho části, a to par. č. 1823
v k. ú. Novosedly u Kájova a par. č. 46/2 v k. ú. Křenov u Kájova;
pozemek par. č. 46/2 byl pronajat na 5 let za 100 Kč/rok, druhá
žádost je zatím nedořešena
- 1 žádost o pronájem zahrádky - žádosti nebylo vyhověno, žadatelka byla zařazena do pořadníku
- 4 žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem zahrádky –
nájemní smlouvy budou prodlouženy
- 2 žádosti o stavební pozemky – žadatelé byli zařazeni do pořadníku
- 4 žádosti o přidělení obecního bytu – žádosti nebyly uspokojeny
návrh na převod pozemku par. č. 66/6 v k. ú. Křenov u Kájova
o výměře 25 m2 do majetku obce Kájov – majitel pozemku navrhoval kupní cenu 1.200 Kč/m2 + náklady s prodejem související +
nové oplocení – na tento návrh obec nepřistoupila
- 2 podněty do zpracování nového územního plánu týkájící se změny využití pozemků par. č. 2121/2, 74/2 a 930/9 vše v k. ú. Kladné;
podněty dále projednalo zastupitelstvo a nyní se zpracovávají
v Projektovém ateliéru AD Daněk s. r. o.
- žádost o pronájem požární nádrže v Novosedlech na pozemku
par. č. 1275/1 v k.ú. Novosedly u Kájova - nádrž byla pronajata na
pět let za cenu 500 Kč/rok
- návrh smlouvy o dílo na zastřešení autobusové zastávky v Kájově
od společnosti TSE spol. s. r. o. s nabídkovou cenou 121.400 Kč,
z toho 50.000 Kč pokryje dotace od kraje – smlouva byla uzavřena
a akce zrealizována příkazní smlouvou na zpracování výběrového
řízení na akci „Kájov – náhradní zdroje podzemní vody“ (jedná se
o náhradní zdroje pitné vody v podobě dvou vrtů v Novosedlech a
jednoho vrtu u americké kolny v Křenově) mezi obcí Kájov a společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., která dle této smlouvy
zpracuje výběrové řízení na akci za částku 20.000 Kč bez DPH –
smlouva byla schválena
- složení hodnotící komise pro výběr zhotovitele akce „Stavební
úpravy objektu mateřské školy“ – byla schválena komise v tomto
složení: Milan Ticháček, jeho náhradník Bc. Lukáš Bína, Bohumil
Šíp, jeho náhradník Jaroslav Sládek a Daniel Vejvoda - hodnotící
komise se sešla dne 1. 8. 2014
- návrh příkazní smlouvy na práci technického dozoru investora
(tedy obce Kájov) při realizaci akce „Posílení vodovodu Kájov –
Kladné“ za smluvní cenu 49.800 Kč - technický dozor bude vykonávat paní Alena Hanselová
- cenovou nabídkou společnosti PasProRea s. r. o. na zpracování
pasportu místních komunikací pro obec Kájov za částku 75 tis. bez
DPH – tato by měla být zpracována během příštího roku
- zadávací dokumentaci na akci „Kájov – náhradní zdroje podzemní
vody“ – byla schválena
- složení komise pro otevírání obálek + hodnocení nabídek na akci
„Kájov – náhradní zdroje podzemní vody“ – bylo schváleno toto
složení komise: Bohumil Šíp, Hana Lavičková (odborně způsobilá
osoba), Martina Kleinová a Daniel Vejvoda jako náhradník. Byly
osloveny tyto firmy - Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r. o., GIS - GEOINDUSTRY, s. r. o., ENVIREX, spol.
s r.o.
- návrh znění smlouvy o dílo na akci „Kájov – náhradní zdroje podzemní vody“ – návrh znění smlouvy o dílo byl odsouhlasen
- návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na akci „Stavební úpravy objektu MŠ“. Fond poskytne
dotaci ve výši 140.278,50 Kč, což představuje 5% z celkových
nákladů, které budou dle předpokladu činit 2.805.507 Kč. Další
dotace bude poskytnuta z rozpočtu EU z Fondu soudržnosti, a to ve
výši 2.384.734,50 Kč
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- návrh na zrušení zadávacího řízení na akci „Kájov – náhradní
zdroje podzemní vody“ z důvodu, že se ve fázi otevírání obálek
vyskytly vážné důvody, pro které nebylo možno v řízení pokračovat
- zápis do obecní kroniky za rok 2013 provedený panem Antonínem
Šímou
- 10 žádostí o poskytnutí finančního příspěvku, a to pro:
* sdružení CYKLO Kájov na uspořádání běžeckého závodu pro děti
do 15 let – bylo poskytnuto 4.800 Kč
* pana Gerharda Scherhaufera z Kájova na ozvučení setkání heligónkářů v Kájově – 4.000 Kč
* Sbor dobrovolných hasičů Kájov na uspořádání akce pro děti
„Prázdninové loučení“ - 10.000 Kč
* Sbor dobrovolných hasičů Kájov na zajištění 15. ročníku hasičské
soutěže „O pohár starosty obce“ 7.000 Kč
* DIABLO TEAM Č.Krumlov na uspořádání 5. ročníku cyklistického
závodu „O cenu obce Kájov“ - 10.000 Kč
* TJ Sokol Kájov na zakoupení nového traktůrku na sečení hřiště –
90.000 Kč
* TJ Sokol Kájov na činnost v roce 2015 – 80 tis. - bude zařazeno
rozpočtu na rok 2015
* Římskokatolickou farnost na opravu střechy spojovacího křídla
fary v roce 2015 – 50 000 Kč
* zásahovou jednotku požární ochrany obce Kájov na nákup savic,
koše a rozdělovače – 17 000 Kč
* Radost pro všechny z. s. na svou činnost v roce 2015 – 30 000 Kč
žádost občanského sdružení WILD HORDE o povolení konání
motosrazu s programem – povoleno
- odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 22.515 Kč - schváleno
- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku par.
č. 2068/2 v k. ú. Kladné – ve věci uložení distribučního zařízení
s názvem „Kájov, regulace plynu – NN“ – předloženo OZ
- návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni z důvodu potřeby
uložení kabelu NN na pozemku ve vlastnictví obce Kájov par.
č. 2074/2 v k.ú. Kladné v rámci akce „Kájov, Za kostelem 24 RD –
NN“ – předloženo OZ
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na obecních pozemcích par. č. 1800, 1785 a 1276/3 k. ú.
Novosedly u Kájova – předloženo obecnímu zastupitelstvu
- smlouvu o zřízení věcného břemene jejímž předmětem je stavba
na pozemcích v majetku obce Kájov s názvem „Přípojka STL Kájov
Dvorská 209“
- návrh smlouvy o pronájmu veřejných reklamních ploch, kterou
předložila společnost RSH – realitní společnost, s. r. o. - smlouva nebyla z důvodu nápadně nevýhodných podmínek pro obec
uzavřena
- položkový rozpočet na opravu hřbitovní zdi v Kájově – celkový
rozpočet činí 228.939 Kč bez DPH, cca 100 tis. Kč bude uhrazeno
z dotace – rada schválila
- návrh na uspořádání zájezdu do Prahy pro kájovské občany na
divadelní představení Hello Dolly s tím, že obec uhradí cenu dopravy a zajistí výhodnou cenu vstupenek – bylo odsouhlaseno
- smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM a. s. přepracovanou dle nového občanského
zákoníku - schváleno
- návrh na uspořádání II. ročníku obecního plesu – ples se bude
konat 16. 1. 2015
- žádost dobrovolných hasičů Kájov o užití znaku obce Kájov na
sportovních dresech družstva – byl udělen souhlas s užitím znaku
- návrh odměn pro zastupitele pověřené k zastupování státu při
občanských obřadech ve funkčním období 2010-2014 – zastupitelé
byli odměněni
- výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Kájov
za uplynulý školní rok – byla schválena
- složení povodňové komise včetně hlídkové služby při povodních,
členy sboru pro občanské záležitosti a dále osoby zastupující starostu při občanských obřadech
- návrh na opravu kanalizačního potrubí v ulici Kájovská bezvýko-
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povou metodou za částku 3.800 Kč/běžný metr společností MEBIKAN s. r. o. – bylo schváleno
- návrh smlouvy o účinkování hudební skupiny Kameňáci na setkání seniorů obce Kájov za částku 6.500 Kč – smlouva byla schválena
- cenu vodného a stočného na rok 2015 v části Staré Dobrkovice;

cena vodného bude činit 33,34 Kč/m3 bez DPH a cena stočného
35,13 Kč/m3 bez DPH
- novou příkazní smlouvu na zpracování výběrového řízení na akci
„Kájov – náhradní zdroje podzemní vody“ mezi obcí Kájov a společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. – byla schválena
(mk)

O čem jednalo zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo celkem pětkrát a na svých jednáních schválilo:
- 2 žádosti o odkoupení obecních pozemků, a to par. č. 25/1 v k. ú.
Kladenské Rovné a par. č. 1349/2 v k. ú. Křenov u Kájova
návrh na bezúplatný převod pozemku par. č. 1601/2 v k. ú. Novosedly u Kájova z majetku Státního pozemkového fondu na obec
Kájov
- 2 nové podněty k zařazení pozemků do zpracování nového územního plánu obce Kájov – jednalo se o pozemky par. č. 2121/2, 74/2
a 930/9 v k. ú. Kladné – obecní zastupitelstvo schválilo, aby byly
žádosti předloženy k dalšímu posouzení dotčenými orgány
- zpětvzetí jednoho z návrhů na zařazení pozemku do zpracování
nového územního plánu obce z důvodu změny vlastníka
- smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov“
mezi obcí Kájov a Společností ENVI-PUR – SWIETELSKY - Kájov
- návrh na technický dozor (zastupující obec Kájov) na akci „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov“ – na základě výběrového řízení
byla jako nejvhodnější uchazeč s nabídkovou cenou 399 tis. Kč bez
DPH vybrána paní Alena Hanselová, osloveni byli ještě Ing. Jana
Máchová a Ing. Petr Poust
- výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele akce “Stavební úpravy
objektu mateřské školy“, a to společnosti Auböck s. r. o. s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 2.560.238,32 Kč bez DPH,dále byly
osloveny firmy HM pro s. r. o. a Kohout Company s. r. o.
- smlouvu o dílo na zhotovení stavebních prací v rámci akce “Stavební úpravy objektu mateřské školy“ mezi obcí Kájov a společností
Auböck s. r. o. a pověření starosty pana Bohumila Šípa podpisem
této smlouvy
- smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov společností
E.ON Distribuce a. s., jejímž předmětem bylo umístění zařízení pro
distribuci elektrické energie na pozemcích ve vlastnictví obce par.
č. 2068/2 v k. ú. Kladné pro stavbu „Kájov – regulace plynu – NN“
za jednorázovou úplatu 2.600 Kč
- smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene mezi obcí Kájov a
spol. E.ON Distribuce, a. s. za účelem umístění zařízení distribuční
soustavy na pozemcích par. č. 1553/2 a 1553/10 v k. ú. Kladné pro
stavbu „Přelštice čp. 7 - NN“ za jednorázovou částku 2.600 Kč
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
Kájov a spol. E.ON Distribuce, a. s. z důvodu uložení zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Novosedly RD – NN“ na pozemcích
v majetku obce Kájov par. č. 1276/3, 1785 a 1800 v k. ú. Novosedly
u Kájova za jednorázovou úplatu 1.000 Kč
- smlouvu o zřízení věcného břemene opět mezi obcí Kájov a spol.

E.ON Distribuce, a. s. za účelem uložení zařízení distribuční soustavy v rámci akce „Mezipotočí OÚ vodojem – NN“ na pozemcích
par.č. 2036 a 2041 v k. ú. Novosedly u Kájova, které jsou majetkem
obce, za jednorázovou částku 1.000 Kč
- rozpočtové změny na rok 2014
- nabídku firmy M. T. projekt Milana Ticháčka na provádění činnosti
technického dozoru investora stavby „Stavební úpravy objektu
mateřské školy“ za částku 38.000 Kč včetně DPH
- pořízení nového územního plánu obce Kájov
- pověření Městského úřadu Český Krumlov, odboru územního
plánování a památkové péče pořízením nového územního plánu
obce Kájov
- návrh na pořízení změny č. 6 územního plánu obce Kájov z vlastního podnětu manželů Radimských s tím, že veškeré náklady související s pořízením ÚP ponesou žadatelé, že zastupitelem určeným
pro spolupráci s pořizovatelem ve věci změny č. 6 ÚPO Kájov bude
pan Bohumil Šíp, že pořizováním změny č. 6 ÚPO Kájov bude
pověřena odborně způsobilá Ing. Jindřiška Kupcová, zaměstnankyně Projektového ateliéru AD s. r. o., že zpracováním změny č. 6
ÚPO Kájov bude pověřena společnost Projektový ateliér AD s. r. o.
zastoupená Ing. Jaroslavem Daňkem a že uzavřením třístranné
smlouvy o dílo na zajištění pořizovatelské činnosti bude pověřen
starosta obce Kájov   
- návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky v rámci operačního programu životního
prostředí na akci „Stavební úpravy objektu mateřské školy“
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Kájov zastupitelé
schválili:
- návrh, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako funkce
uvolněná
- aby starostou obce byl zvolen pan Bohumil Šíp
- návrh, aby byl do Zastupitelstva obce Kájov volen jeden místostarosta (dle zákona může být více místostarostů)
- aby místostarostou obce byl zvolen pan Daniel Vejvoda
další členy pětičlenné Rady obce Kájov, a to Mgr. Lenku Augustinovou, paní Alenu Kutlákovou a Mgr. Leonu Hradeckou
- zřízení tříčlenného finančního výboru s předsedkyní paní Alenou
Kutlákovou a členkami paní Miloslavou Vejvodovou a paní Renatou
Sedlákovou
- zřízení tříčlenného kontrolního výboru s předsedou Bc. Janem
Čulíkem a dalšími členy panem Liborem Michálkem a panem Václavem Fišerem
(mk)

Pozvánky k tanci a zábavě v kájovském Konibaru:
2.OBECNÍ PLES: 16. ledna 2015 od 20 hodin s kapelou PM BAND (znáte z TV
Šlágr). Zveme všechny občany. Vstupenky jsou v předprodeji na OÚ.
Tradiční HASIČSKÝ MAŠKARNÍ BÁL: 21. února 2015 od 20 hodin;
srdečně zvou Dobrovolní hasiči Kájov.
Zita Kájov s.r.o. oznamuje, že její sběrný dvůr bude v době od 24. 12. 2014
do 1. 1. 2015 uzavřen.
Za společnost Zita Kájov Zdeňka Lamrová
Po uzávěrce: Dne 18.11.2014 podal zastupitel Libor Michálek rezignaci na
svůj mandát. Následujícího dne 19. 11. tedy vznikl mandát prvnímu náhradníkovi téže volební strany Jaroslavu Michálkovi. Zastupitelé jej zvolili 24.11.
na jednání zastupitelstva obce členem kontrolního výboru.
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Omluva - Časopísek 1/2014,
Letní tábor Novosedly
Ráda bych se touto cestou omluvila
manželům Korytarovým z Novosedel.
Manželé Korytarovi ochotně poskytují skautům z Lomnice nad Lužnicí již po tři roky svůj
pozemek, na kterém skauti táboří. O pozemek se manželé řádně starají, každoročně
ho připravují na skautský tábor, poskytují
jim i blízký rybníček. Louka i rybníček jsou
skautům bezplatně plně k dispozici.
Omlouvám se tedy, že jsem ve svém
článku tuto skutečnost nezmínila, a děkuji
za pochopení.
Jana Pechová

strana 3

ČASOPÍSEK
(Pokrač. ze strany 1)
Málokterý příspěvek dostaneme
v podobě, aby se mohl prostě vzít a hned
publikovat. Výhrou je, když je v elektronickém formátu a nemusíme jej celý přepisovat. Pak je zpravidla nutná jazykově
gramatická a typografická korektura, event.
se souhlasem autora i stylistická úprava.
Nejnáročnější je verze, kdy se autor více
rozepsal, není již místo a článek je nutno
zkrátit podstatně. To pak je nejlepší, zkrátí-li
text autor sám. Pokud si neví se zkracováním rady, uděláme to my a článek jde znova
k autorizaci.
V roce 2000 starosta Miroslav
Červ vznik občasníku inicioval a já jsem
se tenkrát velmi ochotně „chytila“, protože
ráda píšu. Tehdy bylo hlavním důvodem,

Poutní procesí na kolorovaném mědirytu z roku
1660 přichází k poutnímu kostelu Nanebevzetí
Panny Marie z Č. Krumlova, repro z knihy 750 let
Kájova, kapitola sedmá, str. 212.

Slovo redakce
aby se usnesení rady a zastupitelstva dostala mezi všechny
občany. Proto vycházel zhruba
vždy po zasedání zastupitelstva. Po zavedení a zpřístupnění elektronické úřední desky
na obecním webu ztratil tento
důvod na naléhavosti, občasník ale vychází dál a výsledky
z jednání se vždy v každém
čísle sumarizují. Je nutno též
vzít v potaz, že starší občané
na elektronickou desku spíše
nevstupují, a čtení usnesení
na pevné úřední desce není
komfortní pro nikoho.
Časopísek, jak to
vidím já, svým způsobem
dokumentuje
společenské,
kulturní a sportovní dění v obci
slovem a obrazem. Je to taková „minikronika“ tvořená z
příspěvků pracovníků úřadu,
školy, hasičů, sportovců, obecního kronikáře aj., tzn. těmi, kteří se na veřejném životě
podílejí. Často se vracíme i do historie obce,
to pomáhá nám obyvatelům lépe poznat
místo, kde máme své domovy. S Aktualitami na obecním webu www.kajov.eu tvoří občasník určitý funkční celek v tom, že
Aktuality upozorňují na to, co bude, a stránky jako takové zase obsahují informace,
které potřebujeme teď v současnosti.
O rozjezdu Časopísku, kde se
vzal jeho název, o jeho rozvoji technickém
a podobně si napíšeme v prvním jubilejním
čísle 2015. Chtěli bychom věnovat více
pozornosti našim osadám, pokud budou
k dispozici nějaké informace. Při práci na
knize jsem zjistila, že je jich velmi málo. Uvítáme v tomto směru jakoukoliv spolupráci.
Letos mi byla svěřena funkce obecního kronikáře, takže mám zájem i z tohoto hledis-

Toto je obrázek posprejované vlakové soupravy, kdy k posprejování došlo v noci ze dne
15. na 16. listopadu v obci Kájov – vlakové nádraží, případ šetří OOP Větřní. V případě, že
někdo zná skutečnosti, které by vedly k vypátrání pachatele tohoto přečinu, ať se obrátí na
OOP Větřní – tel. 974 232 740.
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Paní Růžena Hotová, 94 let

ka o jakékoliv staré fotografie nebo dobové
doklady. Mohu je pro obecní kroniku oskenovat a originály samozřejmě vrátím.
Ráda zde děkuji za mnohá zajímavá vyprávění a půjčení fotografií některým starousedlíkům, zejména nejstarší
pamětnici obce paní Růženě Hotové, dále
neúnavnému fotografovi Josefu Batíkovi,
paní Bedřišce Červové, paní Marii Zemjánkové, Miroslavu Čondlovi, Gerhardu Scherhauferovi, ale také Jaroslavu Marečkovi,
a dalším, kteří sice starousedlíky nejsou,
všechny jsem zcela jistě nezmínila, a samozřejmě předchozímu kronikáři Antonínu
Šímovi. Knihu je možné zakoupit na OÚ.
Přejeme Vám, naši milí čtenáři,
především spoustu klidu a pohody ve dnech
svátečních i všedních a vše dobré do roku
2015.
Libuše Semecká

Zaskočila Vás, stejně jako nás, dostatečně neohlášená odstávka elektrické energie?
Na nic nečekejte a zaregistrujte se
k zasílání informací! Budete k tomu
potřebovat počítač připojený na internet a jednu z faktur za elektřinu.
Na webových stránkách www.eon.cz
na úvodní stránce zvolte v menu záložku domácnosti nebo podnikatelé, dle
toho čím se cítíte být.
V nabídce, která se rozbalí v levé části
stránky vyberte odkaz zákaznický servis elektřina, dále potom zvolte plánované odstávky elektřiny a objeví se Vám
okénko Nastavit zasílání informací. Po
rozkliknutí okénka se Vám nabídne
jednoduchý dotazník, který po vyplnění
odešlete dodavateli elektrické energie
e.on, a to přímo z této aplikace.
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ZŠ a MŠ

Školní radosti i strasti

Začátek školního roku se opět nesl ve
znamení rekonstrukce.
Po školní budově, která svou
krásnou podobu získala minulý rok na podzim, přišla na řadu část mateřské školy.
Konkrétně starý pavilon a budova školní
kuchyně. Postupně byla vyměněna okna,
provedeno zateplení budovy, dočkali jsme
se i nové fasády. A to všechno bez přerušení provozu. Ten jsme byli nuceni trochu
upravit pouze při výměně oken, kdy byla
otevřená jedna třída v novém pavilonu.
Rodiče byli o této situaci informováni už
v červnu, takže nám vyšli maximálně vstříc.
Situaci zvládali na výbornou. Nečekanou
komplikací byl i prasklý nosník nad vchodem do třídy Berušek, tři týdny byl provizorní vchod přes budovu školní jídelny. I toto
rodiče a děti zvládaly bez problémů. Teď už
se všechny třídy vrátily k běžnému režimu
provozu. Mé poděkování patří všem rodičům dětem i paním učitelkám.
Ve škole jsme v září začali
s radostí - v tak krásné škole to ani jinak
nejde. Přivítali jsme 27 nových prvňáčků
– to je celkem úctyhodný počet. Jen pro
informaci - školu v letošním školním roce
navštěvuje 94 dětí. Po loňské rekonstrukci
jsme se letos i my vrátili k běžnému školnímu životu, takže na podzim jsme měli ve
škole po dvou letech opět tradiční slet stra-

šidel, duchů, hejkalů a bílých paní. Sešlo
se nás 71, a i když nás bylo tolik, myslím,
že jsme si vespolek užili spoustu legrace.
Trochu jsme jí připravili i pro rodiče a ti nám
ji nezkazili.
Zkazila nám ji bohužel hned
následující den prasklá hadička u pisoáru
na toaletě ve 2. patře. Během necelých
24 hodin protekla voda oběma patry až do
přízemí. Vyplaveny byly
družina, šatny i část vestibulu. V 1. patře a v přízemí jsou velmi mokré zdi,
voda natekla i do rozvaděče. Celý vestibul i hlavní
vchod jsme museli uzavřít.
I v tomto případě jsme se
setkali s naprostým pochopením rodičů, pro děti je
změna vchodu prý docela
příjemné
dobrodružství.
V současné době probíhá
vysoušení budovy, které
bude asi trvat několik týdnů. Škola naštěstí není příliš omezena ve svém provozu, musíme být všichni trpěliví. Budova
i zařízení jsou samozřejmě součástí komplexního každoročně inovovaného pojištění obce, takže co se týká financí, aspoň
to je bolestivé méně. Věřím, že v příštím

ČASOPÍSEK

příspěvku budu už zase psát o věcech příjemnějších…
V závěru bych chtěla opět poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří
nám po celý rok nezištně pomáhali, ať se
zajišťováním akcí pro děti, či jinak… Za
tuto pomoc jsme moc vděčni, máme sice
nápady, ale na jejich realizaci je nás občas
přece jen málo. Poděkovat bych chtěla

i vám všem, kdo jste nám nabídli pomoc při
likvidaci havárie vody. Vaší pomoci si moc
vážíme a možná, že ji při znovuzařizování
celého přízemí využijeme.
Mgr. L. Augustinová, ředitelka ZŠ a MŠ

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli v neděli 9. 11. při likvidaci havárie - vytopení základní školy vodou unikající prasklou hadičkou u pisoáru.
Pomoc byla zorganizována velmi rychle a všichni, kdo přišli, strávili pět hodin svého
volného času nekonečným vytíráním, vybíráním a ždímáním…
Poděkování patří pánům Janu Zbořilovi, Zdeňku Augustinovi, zaměstnancům obce, manželům Jitce Rehbergerové a Petru Rehbergerovi, zaměstnancům
školy, dále pak našim dobrovolným hasičům: pánům Janu Čulíkovi, Františku Bulovi
ml., Václavu Fišerovi ml., Petru Fišerovi, Miroslavu Hrdličkovi, Vladimíru Müllerovi,
Adamu Janíčkovi, Michalu Červovi a Karlu Slípkovi ml. A stejné díky patří i starostovi
obce panu Bohumilu Šípoví a jeho manželce Radce Šípové, kteří oba přidali ruce
k dílu.
Vaše nezištná pomoc byla i pro mne velmi posilujícím momentem poté, co
jsem sama v celé škole stála po kotníky ve vodě a jen mlčky sledovala, co všechno
právě voda umí.
Možná jste si to ani neuvědomili, pomáhali jste hned nadvakrát. Za to vám
všem ještě jednou moc děkuji.
Mgr. Lenka Augustinová. ředitelka ZŠ a MŠ
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Hasiči

Prázdninové loučení

Jako každý rok, i letos jsme se sešli
poslední srpnovou sobotu, abychom
společně zamávali prázdninám a zmírnili smutek a obavy z nadcházejícího
období plného povinností.
Také tento rok nás podpořilo příjemně teplé počasí. Všude převládalo deštivo, ale nad Kájovem, jako by zázrakem,
se rozprostřel pomyslný deštník, a my jsme
si užívali až do večera sluníčka.
Pro děti byla připravena zábavná stezka, na které si mohly ověřit své dovednosti
a znalosti. Procházkou došly na fotbalové
hřiště, kde je čekalo ne všemi příliš oblíbené „peklo“, ale také skákací hrad, trampolína a některá další zábavná stanoviště. I
mlsné jazýčky si přišly na své. Kdo došel
do cíle a odevzdal kartičku, ze které bylo
vidět, že absolvoval všechna připravená

stanoviště, dostal od pořadatelů balíček
s „ňamkami“. Hasiči navíc připravili pečené klobásy a pikadory, které po předešlém
sportovním a vědomostním výkonu také
přišly vhod. Tradičně byl k dispozici také
stánek s tekutým
občerstvením.
Akci pro nejen
kájovské děti již druhým rokem připravuje
Školská rada při ZŠ
a MŠ Kájov s Dobrovolnými hasiči Kájov.
Po letošní zkušenosti
musím však konstatovat, že kdyby nebylo
kájovských hasičů a
několika dobrovolníků z řad rodičů, nemohla by se akce uskutečnit, neboť jak se říká

Vážení spoluobčané,
pomalu je za námi další rok. Snažíme se hodnotit úspěchy
i neúspěchy, naše činnosti prováděné ve prospěch našich
rodin nebo ve prospěch ostatních občanů. Dovolte mi, abych
krátce připomněl činnost Dobrovolných hasičů v Kájově.
První práce začíná s organizací Hasičského maškarního bálu v Konibaru, konaného vždy v únoru. Po krátké
přestávce začínáme s přípravou na novou sezónu. Zajištění
ručního stavění májky spolu s lampiónovým průvodem pro
děti na návsi obce, pořádání hasičské soutěže „O Pohár
starosty obce Kájov“, spolupořádání akce pro děti „Loučení
s prázdninami“ společně se školskou radou, zajištění čerta
a Mikuláše, pomoc při zajištění rozsvícení vánočního stromu na první adventní neděli a těsně před Štědrým dnem
se setkáváme s kolegy hasiči na každoročním předávání
Betlémského světla od rakouských sousedů. Světélko míru
je pak předáno řádovým sestrám na kájovské faře, které si
můžete odnést do svých domovů.
V dnešní době to pro někoho může znít nepochopitelně, ale pořád se tak děje. Je nás ještě několik, kdo jsme
ochotní se stále něčím zabývat. Někdy to jde lépe, někdy

„nejsou lidi“. Rok od roku se hůře shánějí
takoví, kdo by byli ochotni obětovat jedno
odpoledne pro dobrou věc. Bojím se doby,
kdy nám zábavu budou organizovat už jen
teambuildingové společnosti.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří
se na akci podíleli, ať už
zástupcům z řad rodičů,
školské rady či hasičů, obci
Kájov za finanční podporu
a v neposlední řadě také
zástupcům TJ Sokol Kájov,
která každoročně bezplatně
poskytuje zázemí pro konání akce.
Nebýt nadšenců, bylo by
v obci smutno.
Martina Kopřivová

s obtížemi. Myslím si, že tradice hasičských sborů, která trvá
na našem území již 150 let, by měla být i nadále zachována, nejenom kvůli základnímu poslání sborů - tou je ochrana našich životů, zdraví a majetku, dříve nazývaná požární
ochrana, dnes ochrana obyvatelstva.
V této souvislosti jsem rád, že mohu konstatovat příjemnou skutečnost. Naše jednotka požární ochrany obce
Kájov (ta je zřízena povinně ze zákona) nemusela zasahovat u žádné závažné mimořádné události, při které by došlo
k ohrožení zdraví nebo života. Velmi smutno mi ale bylo při
zásahu naší jednotky v zrekonstruované základní škole, která byla bohužel dne 9. 11. 2014 vytopena prasklou vodovodní hadicí. Voda zde napáchala statisícové škody.
Rád bych touto cestou upřímně poděkoval všem
našim sponzorům i ostatním za podporu našeho spolku
a jeho činnosti. Samozřejmě patří velký dík všem kájovským
hasičům za odvedenou práci ve spolku a v zásahové jednotce obce.
Za dobrovolné hasiče Vám všem přeji příjemné a klidné vánoční svátky a v následujícím roce 2015 zdraví a osobní spokojenost.
Jan Čulík ml.

Tento snímek z komína panelového domu v Kájově byl pořízen 15. listopadu při čištění čapího hnízda kájovskými hasiči. Ve hnízdě nebylo
nic nalezeno. Po stržení travnatého drnu, který bylo možno pozorovat i z chodníku, bylo hnízdo vyčištěno včetně ochozu a střechy panelového domu.
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Sport

Fotbalová přípravka
Koncem května 2014 se členové fotbalového oddílu TJ Sokol Kájov dohodli na
obnovení fotbalové přípravky v obci pod
vedením pana Daniela Vejvody a Miroslava Grabce – později i s velkou pomocí
pana Miroslava Sládečka, který se dobrovolně nabídl, že s výchovou začínajících
fotbalistů rád pomůže.
Začátky lehké nebyly, ale i za
pomoci rodičů dětí, hlavně rodiny Petrášků, Pavlíčků a pana Žlunky se vše podařilo zvládnout a přípravka mohla na konci
prázdnin již hrát okresní soutěž. Naším
cílem je, aby děti měly aktivní pohyb venku
a neseděly jen doma u počítačů a televize, spolu s pohybem získají z fotbalu také
toho kamarádského ducha, vždyť jednou
to budou oni, kdo se budou spolu s ostatními podílet na prezentaci naší obce.
Všechny zápasy fotbalová přípravka odehrála jako předzápas před
zápasy mužů Kájova. Nutno podotknout,
že se utkávají s vrstevníky o dva až tři
roky staršími a tomu také odpovídají
výsledky. Ale hrají a mají chuť hrát, veliké nadšení, když vstřelí gól a ještě větší
radost z vydatné podpory fanoušků. Věříme tomu, že příští sezónu již budou zdatnými soupeři. Zatím fotbalovou přípravku
navštěvuje 28 dětí, mezi nimi i je pět děvčat od věku 6 - 10 let, které ale v žádném
případě nehrají podřadnou roli a ani kluci
je nijak nešetří.
Budeme jen rádi, když všem
nadšení a elán vydrží i do příštích zápasů, a to se týká nejen dětí , ale i jejich
rodičů. Vzhledem k blížícím se svátkům
vánočním přeji jak dětem, tak všem ostatním obyvatelům Kájova a přilehlých obci
příjemné a klidné prožití Vánoc a hodně
zdraví v novém roce 2015.
Daniel Vejvoda, předseda TJ Sokol Kájov

ČASOPÍSEK
Krumlovský vodácký maratón

Za krásného slunečného počasí se
11. října letošního roku konal 12. ročník
vodácké soutěže s názvem Krumlovský vodácký maratón, který je součástí
mezinárodního seriálu Classic Canoe
Marathon World Series.
Naši obec reprezentovali Petr
Fišer, Václav Fišer, Miroslav Hrdlička,
Tomáš Hromádka a Lukáš Marada.
Místa pro start jsou dvě. Prvním je Vyšší Brod, odkud startují kajaky a kanoe,
druhým Rožmberk nad Vltavou, odkud
startují dračí lodě, pramice, rafty a plavidla typu SUP (Sit On Top, jde o nafukovací prkno, na kterém lze stát a ovládá
se pádlováním, pozn. aut.). Naši borci,
zapsaní pod jménem Kájovský Express,
startovali z Rožmberka nad Vltavou na
pramici a celkovou trasu o délce 26 km
zvládli za 02:13:25,41 - se ztrátou deset
minut na vítěze v kategorii pramic. Ve
své kategorii se umístili na krásném

Šipky se v Kájově stále hrají

7. místě, z celkově všech 124 lodí, které dojely do cíle, skončili na skvělém
12. místě.
Celkem bylo přihlášeno 460
lodí složených z posádek nebo jednotlivců, což čítalo přes jeden tisíc závodníků. Naši borci jezdí Vodácký maraton
každoročně od roku 2007, trojice Václav
a Petr Fišerovi a Lukáš Marada jsou stálí a vždy se k nim přidají dva další. Tento
rok pětice dosáhla nejlepšího výsledku
a je jisté, že se budou snažit o ještě
lepší umístění v ročníku příštím, který
se koná 10. října 2015. Přejme jim tedy
hodně zdaru a sil.
Je skvělé, že naši občané
Kájov reprezentují i v netradičních disciplínách. Když je dobrá vůle a chuť bojovat, dá se dosáhnout skvělých výsledků
i v takové konkurenci, jakou jistě Krumlovský vodácký maratón poskytuje.
		
Jana Pechová

TJ Sokol má zase dobře našlápnuto!

Výsledky 3. Jihočeské ligy A po odehraném 7. kole
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Obecní knihovna

Nové knihy k prezenční výpujčce

Naše knihovna měla jedinečnou možnost zakoupit několik odborných publikací, které podrobně ukazují vybraná témata. Všechny níže uvedené knihy si můžete k naší knihovně prohlédnout. Vzhledem k velikosti děl, a to nejen duchovní, jsou tyto knihy
půjčovány pouze prezenčně, tzn. nelze si je odnést domů. Z dřívějších publikací, které jsou také určeny k prezenční výpůjčce,
připomínáme knihy Kronika českých zemí a Rožmberkové.
Budeme rádi, když naši knihovnu navštívíte nejen kvůli počítačovým kurzům nebo kvůli těmto jedinečným publikacím.
Knihovna disponuje spoustou zajímavých titulů nejen krásné, ale i odborné literatury. Knihy otevírají dveře do jiných světů.
(Zdroj: www.slovart.cz, knihy.abz.cz)

Ivan Lendl:
Alfons Mucha – Plakáty ze
sbírky Ivana Lendla

Reprezentativní publikace je i katalogem
výstavy plakátů Alfonse Muchy, která se
konala v loňském roce v Obecním domě
v Praze. Obsahuje plakáty unikátní sbírky
Ivana Lendla, ale kromě plakátů, kalendářů
a dekorativních panó (výplňkový dekorativní
obraz, pozn. aut.) je doplněna o reprodukce
přípravných skic k některým významným plakátům a fotografiím. Kniha ukazuje i některé
významné detaily obrazů a plakátů. Čtenář
má tak jedinečnou možnost přiblížit se dílu
tohoto výtvarníka světového věhlasu.

Secese
Secese vzniká a rozvíjí se koncem
19. a počátkem 20. století a rozšiřuje se na mezinárodní úrovni v Evropě a ve Spojených státech. Odmítá
stylové směry minulosti a inspiruje
se přírodou. Zvláštními znaky tohoto stylu jsou vyhraněná lineárnost,
metamorfní formy, dekorativnost,
elegance a v duchu jednotlivých variant se vyznačuje přímým nebo vzletným, vždy ale výrazově velmi silným
a elegantním vedením linky. Secese
využívá i nové průmyslově vyráběné

Uměleckohistorické období baroka nabízí mnohem
více než např. impozantní zámek ve Versailles nebo
zámecké divadlo na zámku v Českém Krumlově.
Nabízí nejen velkoryse komponované knihovny,
tajemné zahrady a parky, ale také umělecký porcelán
a iluzionistické malířství. Toto vše svědčí o mnohovrstevnatosti a komplexitě baroka. Kniha představuje cestu do světa minulosti, v němž lidé chápali svět
jako velké divadlo – Teatrum Mundi. Vedle fundovaných textů je kniha výjimečná zpracováním fotografií.
Objekty nejsou zachyceny jen tradičním způsobem,
ale tzv. zoomovým principem, který umožňuje pozorovateli přiblížit i ty detaily, které nejsou ani při osobním setkání s dílem viditelné. Kniha je opravdu impozantní. Nejen svým zachycením období baroka jako
celku, ale především precizním zpracováním. Nabízí
pohled do barokního světa po celé Evropě.
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materiály a techniky tak, aby vypadaly jemně a elegantně. Proniká do
všech oblastí umění a výroby objektů: architektura, malířství, sochařství,
interiérové návrhářství a architektura, grafika, design, móda a šperky.
Kniha nabízí pohled do všech těchto
odvětví a odkrývá tak nádheru umění, které se v dnešních dnech opět
těší velkému zájmu. Kniha je velice
poutavá, obsahuje fotografie sbírek
z celého světa.

Baroko – Teatrum Mundi
– Svět jako umělecké dílo
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Obecní knihovna

Obrazové monografie o jednom z nejvýznamnějších
českých výtvarných umělců, jehož proslulost již v době
meziválečné přesáhla hranice tehdejšího Československa. Dnes se řadí mezi nejosobitější a nejvýraznější kreslíře první poloviny 20. století a v domácím
prostředí je snad nejpopulárnějším malířem v historii. Kniha přináší více než 850 barevných reprodukcí
Ladova díla. Kromě nejznámějšího a nejslavnějšího
období 30. a 40. let se autoři knihy zaměřili také na
rané umělcovy kresby, doposud téměř neznámé, jimž
je věnována téměř čtvrtina publikace. 20. a závěrečná 50. léta jsou rovněž zmapována velmi podrobně.
Důraz byl kladen především na volnou tvorbu a její
reprodukování ve špičkové kvalitě. Vůbec poprvé se
tak čtenáři dostává do rukou umělecký odkaz Josefa
Lady v takové šíři a důsledném fotografickém zpracování.

Ars Sacra
Na 800 stranách jsou popsány
dějiny křesťanského umění od
počátků až do dnešních dnů.
Předvedeny jsou všechny epochy od pozdní antiky přes středověk, renesanci a baroko po
klasicismu a moderní umění.
Křesťanství je nejrozšířenější náboženství na světě.
Ars Sacra je poctou jeho umění
a architektuře. Tato luxusní publikace je pastva pro oči, zaujme
podrobnými záběry volenými

Lada

speciálně s ohledem na formát
knihy. Pozorovatel se přibližuje
na dosah zobrazeným předmětům, často blíže než ve skutečnosti, a může tak zevrubně studovat detaily.
Texty, kterými je kniha doplněna, jsou podloženy
rozsáhlým výzkumem a zvou
čtenáře na cestu historií a
zdůrazňují významné změny
v sakrálním umění, architektuře
a kultuře.

Naše knihovna získala zdarma od společnosti Attavena, o. p. s., která v naší obci
pořádá počítačové kurzy pro dospělé, online výukový program s názvem Virtuální
kolega. Této program umožňuje samostudium počítačových
dovedností bez lektorů podle důkladně propracovaných
videonávodů. Kurzy obsahují 7 témat:
1. Jsem on-line – zahrnuje dovednosti spojené s prací na
internetu, e-mailem, internetovou komunikaci, a to nejen na
sociálních sítích, ale také např. elektronickou komunikaci
s úřady.
2. Jsem v kanceláři – obsahuje práce spojené s textovým
editorem (Word) a tabulovým procesorem (Excel) a prohlubuje a znázorňuje možnosti spojené s tiskem dokumentů.
3. Jsem v týmu – téma je spojené s přístupem ke kolektivnímu řízení a celkový přístup k týmové práci za použití moderních informačních technologií. Uživatel tak získá inspiraci pro
vedení týmu a vytvoření zázemí, dále správu elektronických
poznámek nebo plánování, zadávání a kontrolu provedené
práce.
4. Prezentuji (se) – znalosti spojené s problematikou jak
zaujmout, tedy prezentace osobní, webová a tištěná.
5. Jsem v obraze – obsahuje práce spojené s obrázky, tedy
získání a úpravu obrázku, jeho další použití a způsoby ucho-

vávání pro příští práci.
6. Jsem na to sám/sama – tato sekce se
zabývá převážně dovednostmi týkající se
správy dat, licencí programů nebo jak si
v počítači organizovat data, poslední kapitolou v tomto oddíle je zálohování a archivování dat.
7. Potřebuji si vytvořit – v tomto posledním oddíle se setkáte
s celkovým opakováním a osvojením si získaných dovedností, která Virtuální kolega poskytuje. Navíc dodává inspiraci, jak si poradit i v dalších obdobných tématech a situacích.
U každého vybraného kurzu je uvedena časová náročnost
a nabízí tak uživateli samostudium v takovém rozsahu,
v jakém on sám potřebuje.

Virtuální kolega
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Program Virtuální kolega je velice intuitivní, práci s ním
zvládne i úplný začátečních. Je ale také určen těm uživatelům, kteří počítač používají každodenně, a mají zájem si
své znalosti prohloubit. Práce s programem nabízí trénink,
názorné videonávody komentované lektorem, které si lze
kdykoliv zastavit a prohlédnout znovu, studium zdarma přes
internet z pohodlí domova a žebříčky a sledování průběhu
studia. Ukazuje práci s více než 80 programy včetně Windows a MS Office.
Jana Pechová, knihovnice; zdroj: www.attavena.cz
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Společenská kronika

Jubilea
Blahopřejeme všem, kteří měli narozeniny od září do
prosince a jmenovitě těm, kteří dosáhli nejméně 70 let.
Jaroslav Červ,
Kájov
Václav Augustin,
Ludmila Spěšná (81),
Marie Zemjánková,
Marián Rojíček,
Marie Vavreková,
Marie Augustinová,
Heřman Schinko,
Marie Nechanická,
Melánia Grófová,
Václav Rudolf,
Ludmila Frischová,
Jiří Hodr,
František Kupeček
Petr Picek,
Věra Pluhařová,
Kladné
Anna Vlčková (81),
Václav Stropek,
Jaroslav Jarkovský (81)
Jaroslav Janota,
Božena Žižková,
Křenov
Antonín Šíma,
Karel Král (93),
Kateřina Dobrovodská
Božena Martínková,
(91)
Zdeněk Pollák,
Mezipotočí
Marie Bicanová (83),
Anna Rojíčková,
Ondřej Ihnatolia,
Jan Čulík,
Helena Pavlíková
Novosedly
Helena Klimešová,
Václav Jakubec,
Anna Bauerová,
Květa Linhová
Růžena Neubergová,
Staré Dobrkovice
Ludmila Pišlová (81),
Miluška Šolcová (84)
Emma Herbstová,

Dne 24. 10. byli přivítáni tito občánci: Michal Havlík z Kájova, Eliška
Kaločaiová a Tomáš Bazala z Kladného. Vítal starosta Bohumil Šíp.

Dvě věci se v Kájově staly krásnou tradicí:
„ŽIVÝ BETLÉM“, představení sehrané v kostele
školními dětmi ve spolupráci se sestřičkami z fary
na Štědrý den. I letos přijďte zažít upřímnou
atmosféru při dětské oslavě narození Ježíška.
Začíná se ve 14 hodin.

Dne 31. 10. se nám představili Kilián Trhlín z Novosedel, Vojtěchem
Slavíkem ze St. Dobrkovic, Šimonem Prokůpkem a Josefem Makovcem z Kájova. Vítal starosta Bohumil Šíp.

Betlémské světlo přivážené přes hranice rakouskými
a našimi hasiči. Odnesete si je opět do svých domovů jako symbol přátelství, spolupráce, klidu i naděje.

„Navždy jsou naši mrtví s námi a
proto nejsme nikdy sami“ (Jan Skácel)
Ludmila Křimská
Jiří Škrabal
Etela Benčová
V minulém čísle Časopísku jsem uvedla nesprávné
křestní jméno zemřelé paní Mančíkové, správné
je Jiřina Mančíková. Velmi se rodině Mančíkové a
všem, kdo ji znali, omlouvám. Libuše Semecká
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Dne 7. 11. přišli s rodiči kájovští občánci Karolína Bazsó z Novosedel, Kateřina Dobešová, Jozefína Merunková a Marek Vejskrab
z Kájova. Vítala Mgr. Lenka Augustinová, členka rady obce.
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Z dění v obci

Zájezd do Prahy

Odjezd autobusu na předem avizovaný, protentokrát obcí pořádaný, zájezd
do divadla do Prahy byl naplánován na
sobotu 25. října na půl sedmou hodinu
ráno.
Protože jsem se cítila být zodpovědná za organizaci této akce, vyrazila
jsem z domova tak, abych byla na místě srazu již ve čtvrt
na sedm, abych nedorazila ve chvíli, kdy
autobus startuje, což
je mým (nevím, jestli
dobrým☺)
zvykem.
Na plánovaném stanovišti na parkovišti
před obecním úřadem
již stály dvě účastnice zájezdu, a protože
autobus měl dorazit až
před půl sedmou, odebraly jsme se všechny
do tepla (a také na
místo, kde se dá ulevit projevům cestovní
horečky) do budovy
OÚ. Ale proč to všechno vyprávím? Bylo pro
mě velice příjemným
překvapením, že při
návratu na dohodnuté
místo odjezdu, cca pět
minut před odjezdem,
byli již téměř všichni
v autobuse. Během
pár minut přistoupil
zbytek,
nepočítám
krumlovské účastníky, a přesně v půl se
mohlo vyjet.
Cesta probíhala absolutně bezchybně,
minimální
provoz, nikdo nechtěl
čůrat, nikdo nechtěl
zvracet,
lidé
buď
pospávali, nebo tiše
debatovali. Snad kdyby nás pan řidič neupozornil, že co nevidět
budeme v Praze a již
nebude jiná tak vhodná možnost si dát
kafíčko z automatu či bagetku nebo jen
tak protáhnout tělo jako nyní u blížící se
benzinové pumpy, dojeli bychom až do
cíle bez zastávky.
Když jsme zastavili, vtipkovali
jsme s kolegyní po vzoru komedie Účastníci zájezdu: „Tak kolik jim dáme, deset
minut…?“ Pan řidič, pro nás něco jako
ředitel zájezdu, prohlásil, že času je dost,
a tak prý až se sejdeme, pojedeme. Opět
skvělá zkušenost, na nikoho jsme nechvá-
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tali, nikoho jsme nehledali a po pár desítkách minut jsme se, podotýkám v plném
počtu, opět přibližovali k velkoměstu.
„Vyložili jsme se“ na Wilsoňáku
(Praha hlavní nádraží), kde nám výstup
maličko zkomplikovala výluka Českých
drah, ale zkušený pan řidič si s neočekávanou dopravní situací poradil a my

jsme se mohli vrhnout do víru velkoměsta.
Každý podle svých zájmů a orientačních
a fyzických schopností. Přeci jen v 15
hodin začínalo divadlo a Praha je fakt veliká. Někdo „razil“ za shoppingem (nakupováním), někdo za kulturou, někdo se jen
tak coural Prahou, každopádně najednou
bylo na čase směřovat k divadlu.
Divadlo Studio DVA je umístěno
pro naše potřeby na dobře dostupném
místě - na Václavském náměstí v pasáži

ČASOPÍSEK

paláce Fénix (tj. kousek od „koně“). Lístky
máme koupené na známý muzikál Hello
Dolly! autorů Jerryho Hermana a Michaela Stewarta, který měl premiéru již v roce
1964 v New Yorku. My však shlédneme
nové nastudování režiséra Ondřeje Sokola v hlavní roli s Ivanou Chýlkovou, dále
pak s Josefem Cardou, Krištofem Hádkem, Naďou Urbánkovou a mnohými dalšími
skvělými herci, které
známe z televize.
Vystoupení
předčilo, alespoň mé,
očekávání. Příběh mladé vdovy Levinové,
živící se jako dohazovačka, která svým
vtipem a milou drzostí
dokázala změnit nadutého a samolibého milionáře Vanderlgeldera
v milého člověka, zaujal
myslím všechny od nejmladšího do nejstaršího diváka. Protagonisté excelovali ve svých
rolích a navíc překvapili
svým hudebním nadáním, které není u herců
tak očekáváno. Přeci
jen vyrovnat se Louisi
Armstrongovi
(interpret písně Hello Dolly
v původním nastudování muzikálu) není vůbec
jednoduché. Divadlo
jsme opouštěli plni dojmů. Cestou k autobusu
jsme o svých pocitech
z vystoupení debatovali a myslím, že se představení převážné většině z nás velice líbilo.
Někteří, a musím říct,
že se počítám mezi ně,
neskrývali opravdu velké nadšení.
Cesta domů
byla už jen příjemným
zakončením
malého
výletu. Musím poděkovat všem, kteří se
zájezdu zúčastnili, za jejich dochvilnost
a ukázněnost, které určitě přispěly k všeobecné pohodě. Musím poděkovat také
panu Tesařovi, řidiči autobusu, že nás
bezpečně dopravil do Prahy a zpět a choval se lidsky, což vždy nebývá samozřejmostí.
Doufám, že v příštím roce opět
„vyrazíme za kulturou“ ať již se školou či
s obecním úřadem.
Martina Kopřivová
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Vánoční zvyky

Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. V dnešní
době nás téměř už od počátku
Advent
znamená
listopadu začínají zaplavovat
„příchod“. Podstata adventu
vánoční výzdoby v obchodvychází z křesťanské filozofie. Věřící lid
ních domech, různé dekorace,
se
v tomto čase připravoval a očekával příčokolády, vánoční ozdoby a jiné
chod (narození) Mesiáše, Spasitele. Advent začímaličkosti spojené s Vánocemi.
ná v neděli, která je nejblíže ke svátku sv. Ondřeje.
Maminky začínají přemýšlet, jaké
Přípravná doba na Vánoce zahrnovala čtyři neděle před
cukroví budou péct, jaké dárky
Štědrým dnem, železnou, bronzovou, stříbrnou a zlatou.
pořídí, děti počítají dny, kdy už
Byla dobou postní, v níž platily zásady střídmosti v pití a jídpřijde Ježíšek. Ale bylo to mu
le, zbožného rozjímání a zákazu zábav,
tance a zpěvu. Pře- Advent sto se konaly četné
tak vždycky? Vánoce se sice
lidové obřady a zvyky, které postní zásanazývají svátky pohody a klidu,
dy
porušovaly.
Ty
byly
spojeny
převážně
se svátky světců
ale ruku na srdce, v současné
a
s
těmito
dny
je
spojeno
mnoho
zvyků,
pověr
a magických
době to moc nevypadá. Z vlastní
praktik. Advent připomínal adventní věnec, na kterém byly
zkušenosti můžeme říct, že je
čtyři svíce. Věnec byl ozdoben přírodními materiály, svíto téměř měsíční maratón plný
ce měly fialovou barvu, to je podle církevních předúklidu, běhání, shánění a jediná
pisů barva adventu. Pro naše předky byla doba
pohoda a klid se dostaví možná
adventu převážně dobou odpočinku. Všechpo štědrovečerní večeři, kdy si
ny polní práce byly hotovy, úroda sklizena a uskladněna a mohla přijít
děti rozbalí dárky, jdou si hrát
zima.
a my se usadíme k televizoru,
abychom se podívali buď na
osvědčenou klasiku nebo novou
pohádku. Samozřejmě, nemají to tak všichni. Jsou rodiny,
kde se opravdu pohoda a klid
rozhostí. Ale je jich pomálu a
v dnešní době se vyskytují pouze
výjimečně. A my se podíváme,
jaké Vánoce měli naši předkové.
Podíváme se na dobu adventu,
Barbora se narodila počátna významné dny a zakončíme
kem
3.století
v maloasijské Nikomedii
naše povídání Štědrým dnem
v
rodině
bohatého
kupce,
zavilého nepřítele křesťaa následujícími dvěma
nů, který pečlivě střežil její ctnost. Nechal ji zavřít v luxussvátky.
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ně zařízené věži, kde měla pohodlí, ale nebyla svobodná. Jeden
ze sloužících byl tajný křesťan, ten Barboru obrátil na křesťanskou
víru a nechala se pokřtít. Jednou u ní našel otec kříž a Barbora se přiznala, že je křesťankou. Rozzuřený otec uchopil meč a chtěl ji na místě zabít, ale dívce se podařilo uprchnout do nedalekých hor. Otec ji však
vypátral, odvedl domů a snažil se ji donutit zříci se křesťanství. Když neuspěl,
odevzdal ji soudci. Byla odsouzena k smrti, ale předtím byla podrobena krutému
mučení. Popravu provedl její vlastní otec – uťal jí hlavu. Cestou na popravu prý
Barbora utrhla větvičku, která uprostřed zimy rozkvetla. Sv. Barbora patří mezi čtrnáct svatých pomocníků,
4. prosince jejichž společná památka
se slaví 4. prosince.
V předvečer svátku choSv. Barbora dívaly po venkovských
domech „Barborky“ –
ženy a děvčata zahalené do
bílých prostěradel či šatů se závojem nebo rouškou přes obličej. Převládala bílá
barva jako symbol panenské čistoty. V ruce držely košík s ovocem a sladkostmi
pro hodné děti, ve druhé měly metlu, jíž hrozily zlobivým dětem. V řadě zemí
střední Evropy – v českých zemích, Rakousku, Bavorsku, Westfálsku i jinde, řezali lidé tohoto dne třešňové větvičky („barborky“), nejen jako ozdobu do světnice, ale jejich prostřednictvím se rovněž věštilo. Dávaly se
do nádoby s vodou. Někdy děvčata pojmenovala každou větvičku
jménem některého chlape a věřila, že si vezmou toho, jehož
jméno ponese ta, která první rozkvete. Jindy se počítalo, kolikátý den po sv. Barboře větvička rozkvete, aby se určil nejšťastnější měsíc
příštího roku.

Za poznáním

Sv. Ondřej byl učedník sv. Jana Křtitele, později jedním
z Kristových apoštolů.
Po Kristově ukřižování se
odebral kázat o Řecka. Na
svých cestách šířil křesťanskou víru. Za svou víru byl

30. listopadu
sv. Ondřej
pronásledován, byl uvězněn
a mučen, ale svého vyznání
se nevzdal. Byl odsouzen
k smrti, byl přivázán provazy na kříž, na němž trpěl
tři dny, než skonal.
Pro věštění budoucnosti se považoval
tento den v lidové
víře
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Postava sv. Mikuláše je historicky doložena. Narodil se v křesťanské
rodině kolem roku 280 v maloasijském městě
Patari. Byl velmi zbožný a dobrotivý. Jeho strýc ho v mládí vysvětil na kněze. Po smrti rodičů rozdal svůj majetek chudým a vydal se do Palestiny. Stal se biskupem. Na začátku 4. století
byly křesťané krutě pronásledováni. Také Mikuláš musel vytrpět mučení
a věznění, ale své víry se nevzdal. Z jeho života se vypráví spousta příběhů
o jeho mravních hodnotách. Zbožný a příkladný život Mikuláše způsobil, že
ho lidé začali uctívat a prohlásili ho za svatého. Jeho kult se rozšířil od Balkánu
až do východní Evropy, zejména mezi slovanské národy. Oslavování tohoto světce je u nás datováno od 13. – 14. století. Postupem času se stal patronem mnoha profesí. Pro jeho štědrost ho milovaly také děti. Vystupoval jako jejich ochránce
před nemocemi a neštěstím.
V předvečer jeho svátku se
6. prosince
již mnoho generací těší na
jeho štědré nadělování.
Původní oslava svátku svatéSv. Mikuláš ho Mikuláše měla podobu
rozpustilého průvodu různorodých masek v mnohém
podobných maskám masopustním, který se často choval dost nevázaně a vzbuzoval proto pohoršení církve. Časem se však všechny masky zredukovaly na
postavy Mikuláše, Anděla a Čerta, tak, jak je známe dnes. V souvislosti s tímto
svátkem se dříve konaly mikulášské trhy. Na nich se prodávalo rozličné pečivedle
vo, figurky a jiné drobné hračky, typické právě pro tuto dobu. Mikulášské
Štědrého
pečivo z marcipánového těsta zpodobňovalo Mikuláše, čerta a jiné
dne za nejdůpostavy, zejména zvířátek. Na mikulášských trzích v Praze, Jinležitější, snad proto,
dřichově Hradci a jinde se prodávaly oblíbené figurky čertů
že stál na počátku zimze sušených švestek. Byly tu i levné hračky, zvířátka
ního adventu. Soudí se,
z nepálené hlíny zdobené peříčky, kousky
že věštění na sv. Ondřeje
kůže či látky, kousky slámy apod.
je starobylého data a souvisí s kultem pohanských
démonů, ochranou před
zlem a mocí nastupující zimy.
K věštění byly potřeba čtyři
Narohrnečky, kterými se přiklopila
dila se ve 3.století v siciltrocha hlíny, kus chleba, hřeských Syrakusách v rodině zámožných
ben a prsten tak, aby ten, kdo
křesťanů. Po otcově smrti její matka sjednala sňachce znát svůj osud, nevěděl,
tek s bohatým pohanským mladíkem. Lucie sňatek odmítla
kde se která věc nachází.
a požádala matku, aby jí předala věno, které hodlala rozdat chuJeden odklopil a pokud pod
dým. Matka si však chtěla díl jmění ponechat a teprve po smrti ho odkáním byla hlína, měl do
zat na dobročinné účely, ale Lucie ji pokárala. Lucie se od správce dověděla,
roka zemřít, hřeben znaže její nápadník na ní nejvíce miluje oči. Proto si je vyloupla a podala je správci
menal nemoc, chléb
se žádostí, aby je šlechtici předal. Do druhého dne se jí však zázrakem vrátil zrak
majetek a prsten
– Panna Maria ji obdařila ještě krásnějšíma očima. Když se ale Luciin nápadník dověsvatbu.
děl, že rozdala všechen majetek, obžaloval ji u soudu jako křesťanku. Soudce jí přikázal
obětovat pohanským bohům, ale dívka odmítla. Proto nařídil odvléci ji do nevěstince, ale
Lucie stála jako přirostlá k zemi a nebylo v silách biřiců pohnout s ní. Kat, který byl přítomen,
se rozezlil a vrazil Lucii dýku do hrdla.
S většinou křesťanských svátků
jsou spojeny lidové obchůzky.
13. prosinec
V tento den bývalo zvykem, že
obchůzky obstarávaly ženy
nebo dívky. Dle krajových zvyklostí byly různě nastrojeny.
Sv. Lucie
Nejčastěji byly „Lucky“ nebo
„Lucy“ oděny od hlavy k patě
do bílých plachet a měly zamoučený obličej, nebo ho měly
zakrytý maskou s velkým zobákem. Když přišly do domu, většinou mlčely a jejich vystoupení
mělo podobu pantomimy. Protože byly Vánoce již za dveřmi, chodily „Lucky“ kontrolovat
hospodyně, jak mají uklizeno. V ruce držely peroutky z husích brk nebo metlu či štětku
a ometaly všechny kouty, vymetaly prach, ale i všechno zlé. V tento den bylo také zakázáno příst a drát peří. Kterou hospodyni „Lucky“ přistihly při této práci, potrestaly ji
tak, že jí sebraly kužel a rozfoukaly všechno peří po světnici. V dřívějších dobách
byl mezi prostým lidem velký strach z čarodějnic a jejich zlé moci. Svatá Lucie
ochraňovala před čarodějnicemi. Existovala pověra, jak se po celý rok ubránit zlým silám čarodějnic. Když se o Vánocích zapálil oheň z dvanácti
polen, neměly čarodějnice do domu přístup. Polena však musela
být po jednom odkládána stranou, a to vždy jedno denně od 13. prosince, kdy měla Lucie svátek, až do
Božího narození.
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Vánoční svátky
24. prosince – Štědrý den

Štědrý den souvisel těsně s následujícím svátkem – Božím
hodem vánočním, dnem narození Ježíška. Liturgicky se
Štědrý den označuje jako vigilie, tedy předvečer slavnosti.
Byl dnem postu a přípravy, doprovázený řadou lidových
zvyků, od rozmanitých pověr až po poetické obyčeje, které
zlidšťují liturgickou podobu Vánoc. Dnes už postním dnem
není. Adventní půst končil o Štědrý večer s východem
první hvězdy. Teprve tehdy zasedala rodina ke slavnostní
večeři, posadit se však směla, až hospodyně oznámila, že
má vše připraveno. Lidé věřili, ž počet sedících u štědrovečerního stolu nesmí být lichý, proto předem zvali hosty,
aby se tomuto nebezpeční vyhnuli. Před večeří se společně
pomodlili, děkovali za vše dobré předchozího roku a prosili
za požehnání do roku příštího. Časté bylo přání, aby se
stolovníci opět spolu sešli u štědrovečerní tabule.Večeře
měla obvykle několik chodů; tradiční česká vánoční jídla
byla jiná, než jaká známe dnes. Objevoval se kuba, muzika,
pukance s mákem a medem, hrachová nebo čočková polévka, hubník (nákyp s houbami) a řada dalších. Někdy se také
jedla ryba, ale příliš oblíbená nebyla, protože v 16. a17.
století platila za postní jídlo. Teprve v 19. století se kapr stal
pokrmem vánočních tabulí. Jídla na štědrovečerní tabuli
muselo být tolik, aby se všichni nasytili a ještě zbylo, neboť
podle lidové víry to bylo zárukou hojnosti v příštím roce.
Lidé se také snažili, aby byly na stroje co nejrozmanitější

pokrmy – od masa a pečiva přes ovoce, sladkosti, nápoje
až po nepostradatelný chléb. Část pokrmů ze štědrovečerní
tabule se dávala dobytku, kladla se ke kořenům stromů do
zahrady a sypala se do studně. Ohlas prastaré oběti měl
vyjadřovat vzájemnost
osudu celého hospodářství a současně byl přáním
zdaru v příštím roce.

Tradice stavění betlémů
je velmi stará, dokonce starší než
zdobení stromečku. Vytvářely se scenerie,
které znázorňovaly prostředí, v němž se Ježíšek
narodil. Výtvarné zpracování bylo různé, odlišovalo
se jednak použitým materiálem, jednal vlastním pojetím. Různé kraje – různé betlémy. Dříve se stavěly zejména
v kostelech, ale v době osvícenské se ujaly mezi prostým lidem
na vesnicích. Těžištěm byly vždy jesličky s děťátkem, Panna
Marie, sv. Josef, osel
a vůl. Obklopeni byli
Betlém Třemi králi a dalšími
pak pastýři, ovečkami,
postavami ze života.
Zakladatelem betlémů
je František z Assisi. Jeho mládí charakterizovala velká svobodomyslnost a světské radovánky. Těžce onemocněl a svůj postoj
k životu změnil. Začal žít podle evangelia a věřit v Krista. Zřekl se
svého majetku a v roce 1223 při oslavě narození Krista postavil v jeskyni živé jesle se zvířaty a lidmi. Vytvořil tak tradici,
která se rozšířila do celého světa. Předobrazem betlémů
byly gotické skříňové obrazy s námětem narození Ježíše. Asi v 16. století se začaly objevovat v kostelech.
V domácnostech šlechty a pak i měšťanstva se
zabydlely v 18. století a nakonec pronikly i mezi prostý venkovský lid.

Proč
právě strom? Možná
proto, že strom spojuje všechny tři
části světa: svými kořeny zasahuje do země,
pozemský svět symbolizuje kmen a korunou je spojen
s oblohou. Pro jehličnaté stromy je charakteristická zelená
barva, tedy barva věčného života. Jako vánoční symbol se do
Čech dostal v 19. století z Německa. Ten úplně první údajně v roce
1812 nazdobil režisér Stavovského divadla Leibich, zvyk znal z rodného Bavorska. Poté se zdobení stromečku začalo objevovat u české
šlechty, pak asi ve 40. letech 19. století v měšťanských domech a asi o 20
let později i na českém venkově. Zdobení stromečků prošlo také vývojem.
Odlišnost a zejména bohatost zdobení závisela na sociálním postavení a možnostech rodiny, ale také na krazvyklostech. Dříve
Strom jových
se stromky krášlily ryze přírodními ozdobami, jako byla
např. drobná červená jablka,
pozlacené nebo v mouce
obalené ořechy a šišky. Hvězdy, řetězy a květy se vyráběly z papíru. Zavěšovalo se pečivo nejrůznějších druhů a tvarů, např. perníčky, vizovické pečivo
a preclíčky. Někde se strome zdobil kousky nabarveného cukru, křížalami
a sušenými jablky, ze kterých se vyráběly řetězy nebo jiné ozdoby. Také se
používaly ořechové skořápky, zrní, kukuřice a koření, ze slámy a kukuřičného šustí se vyráběly figurky. Nový druh ozdob se objevil koncem
19. století. Byly to výrobky českých sklářů – foukané skleněné
baňky, ozdoby z korálků a lamely z nastříhané cínové fólie.
Po první světové válce se ujal zvyk stavět a rozsvěcet
vánoční stromky na veřejných prostranstvích,
nejčastěji na náměstí. Poprvé se takto
stalo v roce 1924 v Brně.
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Starokřesťanská církve v Římě stanovila Ježíšovo narození na
tento den již ve 4. století, aby vytvořila protiváhu starší pohanské slavnosti

25. prosince
Boží hod vánoční

Sv.
Štěpán
„nepřemoženého slunce“, související se zimdovel horlivě kázat a ve svých
ním slunovratem. Z Říma se tento zvyk rozvystoupeních hlásal, že Kristus je Mesiáš předšířil do všech katolických zemí. Na Boží
pověděný
proroky. Proto ho židovští horlivci nenáviděli.
hod vánoční měli věřící zbožně rozjímat,
Byl
obžalován
z velezrady Židovstva, odsouzen a roku 37 před
podle lidové víry se vůbec nesmělo
hradbami
Jeruzaléma ukamenován.
pracovat, ani lůžka se neuNaši
předkové
však
tento
svátek
vnímali jako koledu. Nikdy se koledování
stýlala.
nerozvinulo do takové podoby a nebylo tak oblíbené jako právě na Vánoce.
Koledování kdysi souviselo s vírou v magické ovlivnění osudu. Proto se obřadům,
spojeným s přáním zdaru, věnovala veliká pozornost. Tyto obřady vykonávali obvykle nejváženější členové obce. Se šířením křesťanství se víra v účinek magických obřadů ztrácela
a nahrazovala je motlitba a mše. Některé obřady nezanikly, ale změnil se jejich smysl. Přání
zdaru spojené s obchůzkou rodin se stalo společenskou událostí, tradičním zvykem konaným
pro radost a zábavu.
Zvyků a obřadů, svátků a událostí je během Vánoc jistě mnohem více. A většina je jich již zapomenutých. Pojďme se ale ještě na jednu věc podívat. Tedy na to,
26. prosince
jak se v nejen v českých zemích
rozmáhá místo Ježíška Santa Claus. Je pravda, že když mají
děti nakreslit Ježíška, neví si
sv. Štěpán
rady. Ani my dospělí vlastně nevíme, jak vypadá. A protože už
nás opustila doba Dědy Mráze, jehož podobu jsme znali, zdá se jeho podoba hodně podobná Santa
Clausovi. Ale víte, kde se vlastně Santa Claus vzal, odkud pochází? Santa Claus je původně symbol
americký, ale dnes se zdá, že vítězně ovládl celý svět. Jde vlastně o svatého Mikuláše, jehož jméno
zkomolili nizozemští vystěhovalci (anglické značení Mikuláše změnili na Sinter Klaas). Původně
neměl Santa Claus přesnou podobu a lidé si ho představovali různě. Asi tak, jako my našeho
Ježíška. Jednou to byl vysoký muž oblečený v kožešinách, jindy malý tlouštík v zeleném. Sobí
spřežení mu přisoudila kniha pro děti, napsaná počátkem 19. století. Podobu, jakou zná celý
svět, vymyslel až v roce 1931 švédský ilustrátor Haddon Sundblom, který pracoval pro
společnost Coca-Cola. Ta pak spustila celosvětovou kampaň, v níž vystupoval laskavý
stařík v červeném plášti, který se díky masové medializaci stal moderním symbolem
Vánoc.
Vezměme si příklad ze slavení svátků našich předků. Z článku je zřejmé, že
pro naše předky byly Vánoce opravdu dobou odpočinku a rozjímání.
I já vám všem za celý Časopísek přeji krásné Vánoce, co nejŠtědrý
vydařenější příští rok i roky následující. A buďme na
den byl podle lidové
sebe navzájem trochu víc hodní.
víry pro předvídání budoucnosti
nejvhodnějším dnem roku. Ráno se lidé
chodili umýt ke studni či potoku, aby byli celý
rok zdraví. Po večeři rozkrajovali jablka a podle
tvaru jádřince odhadovali osud; pokud měl jádřinec
podobu kříže, znamenalo to nemoc či dokonce smrt,
hvězdička předpovídala zdraví a štěstí. Do vody se lilo ze
lžíce roztavené olovo, z jeho ztuhlého
tvaru se hádalo, co Věštění připomíná, a od toho
se odvíjela věštba.
V žádné sféře života
neexistovalo tolik pověr, jako byly praktiky svobodných děvčat, jimiž chtěla poznat budoucího muže, zjistit dobu svatby či osud manželství: pouštění ořechových skořápek po
Vánoční čtyřstranu připravila
vodě, házení střevícem přes rameno, rovněž se dívky
Jana Pechová
dívaly na vodní hladinu, aby viděly svého budoucího
(Zdroj: Vondruška, Vlastimil: Církevní rok
muže, o tomto zvyku podrobněji vypráví balada
a lidové obyčeje
K. J. Erbena Štědrý den. Z té si je ale dobré
Šottnerová, Dagmar: Lidové tradice
vzít ponaučení, že člověk by věštěním
Šottnerová, Dagmar: Advent
svůj osud pokoušel neměl.
www.wikipedia.org)
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Fotokronika 2014

13. 9. se konalo již 14. setkání heligónkářů „Heligónky Kájov“
v Konibaru. Připravili Gerhard Scherhaufer a Daniel Vejvoda.

11. 10. - komunální volby, členky okrskové volební komise
(L. Maurerová, M. Kopřivová a P. Michálková) očekávají voliče.

12. 10. Církevní hodnostáři jáhen V. Talíř (vpředu), za ním zleva vikář
V. Pícha a biskup P. Posád přicházejí celebrovat hlavní poutní mši.

Listopad - stavební úpravy mateřské školy zahrnují výměnu
oken a zateplení 1. pavilónu včetně školní kuchyně a jídelny.

Září – Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod
začíná obrovskou jámou. Stavba pro obec nanejvýš nutná.

Listopad - zkušební napouštění obrovské nádrže. Na stavbu ČOV získáme čerpáním dotace cca 19 mil. Kč.

ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR
pod č. e. MK ČR E 14955. Toto číslo 2/2014 mělo uzávěrku dne 22. 11. a vyšlo v nákladu 700 výtisků dne 22. 12. 2014.
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