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Vážení spoluobčané!

V předešlém čísle našeho občasníku jsem psal o tom, jak se

realizuje projekt Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov. Co se
týká současnosti, stavební práce jsou v plném proudu a připravuje
se osazení nejmodernější technologické části čistírny tak, aby vyhovovala současným náročným požadavkům životního prostředí pro
vypouštění přečištěných odpadních vod do říčky Polečnice. Tento
projekt je důležitým, ne-li nejdůležitějším dílem pro budoucnost naší
obce z hlediska jejího dalšího možného rozvoje a vyřešení náročných ekologických požadavků současné doby na dalších 20 – 25
let. V letošním roce budeme čerpat finanční prostředky k dotačním
titulům, na které jsme podávali žádosti v loňském roce. Chtěl bych
tady proto veřejně poděkovat panu Danu Hanselovi, který pro nás
profesně vykonává dotační agendu. Jeho prostřednictvím obec
podává žádosti na jednotlivé příslušné operační programy. S jeho
pomocí jsme získali za posledních několik let několik desítek miliónů korun – např. ČOV Kájov, ZŠ Kájov, MŠ Kájov, posílení zdrojů
pitné vody Novosedly a „americká kolna“ apod. A další přibudou
letos (a doufám i následně v budoucnosti): V roce 2015 budeme
čerpat dotaci z prostředků EU na další posílení zdrojů pitné vody
Kladné a Křenov (cca 898 tisíc Kč), z prostředků Jihočeského kraje
to bude hned několik akcí – oprava komunikace ve Starých Dobrkovicích (130 tisíc Kč), odbahnění požární nádrže v Kladném (140
tisíc Kč), posílení vodovodu Kájov – Kladné (1 milión Kč), a dále
dotace na projekt „Tůně v korytě a nivě toku Škeblice“ ve výši 96
tisíc Kč. Během jarních měsíců bude dokončena oprava historické
opěrné zídky z loňského roku, na kterou čerpáme dotaci 99 tisíc

Vydavatel: Obec Kájov

Kč. Podána je žádost na dotaci dětského hřiště u mateřské školy, o
které se rozhodne ještě letos. Obec sama financuje letos výměnu
oken v obecní bytovce čp.10 (290 tis. Kč), odvodnění domu čp. 10
technologií podřezání ocelovým lanem (380 tis. Kč), rekonstrukci
chodníku od obecního úřadu k Jednotě (666 tis. Kč), dětské hřiště
v Novosedlech (233 tis. Kč). V dubnu proběhlo na Olšině jednání
zástupců příslušných ministerstev a úřadů s obyvateli vojenského
újezdu, Kájova se týkal proces připojení Boletic k naší obci od
1. 1. 2016. Připojení schválilo již minulé zastupitelstvo. Boletice se
stanou desátou částí obce Kájov: Boletice, Kájov, Kladenské Rovné, Kladné, Křenov, Lazec, Mezipotočí, Novosedly, Přelštice, Staré
Dobrkovice (abecedně řazeno). Pod působnost našeho matričního
úřadu bude spadat také budoucí obec Polná, která od 1. 1. 2016
vznikne spojením Polné a Květušína.
Ale život není jen o budování nového, o velkých změnách
v obci. Denně se musíme snažit o její správný chod. Přesto jak uhlídat, aby nám někdo nekazil dobré soužití tím, že nedodržuje obecní
vyhlášky nebo i zákony? Obecní policii nemáme, ale i kdybychom ji
měli: stejně by nezabránila tomu, že se k sobě lidé nechovají vždy
slušně. Mám teď na mysli zejména problémy s volným pobíháním
psů: většinou se jedná o znečišťování veřejného prostranství, ale je
mnoho chovatelů, kteří psí exkrementy skutečně uklízí a proto vítají,
že sáčky dostávají na OÚ zdarma. Špatné je, když dojde k napadení jiného zvířete nebo člověka. Nemusí to být jen pes toulavý, stačí
když jej pán nezvládne při venčení bez vodítka, nebo když mu pes
(pokrač. na str. 5)
uteče ze zahrady, protože je špatně zabezpe-
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Rada obce projednala a schválila
Rada obce Kájov se od posledního vydání Časopísku sešla 8x
a na svých jednáních projednala:
•
celkem 7 žádostí o odkoupení obecních pozemků nebo jejich
částí, a to par. č. 1823, 1825, 1906 a 1909 v k. ú. Novosedly
u Kájova (jednalo se o tzv. znovuprojednání žádosti po zveřejnění na ÚD), par. č. 1275/1 a 1905 v k. ú. Novosedly u Kájova
(tato žádost byla radou zamítnuta z důvodu, že se na pozemku
bude stavět dětské hřiště), par. č. 30 v k. ú. Kladenské Rovné,
par. č. 92/3, 1413/14 a 2068/1 v k. ú. Kladné a par. č. 1423/9
v k. ú. Křenov u Kájova – o prodeji pozemků bude v konečné
fázi rozhodovat, nebo již rozhodlo, zastupitelstvo obce
•
jednu žádost o odkoupení stavebního pozemku – žádost
byla zaevidována do pořadníku žádostí o pozemky v lokalitě
Boletická III
•
žádost o propachtování obecních pozemků par. č. 1115/9,
151/24 v k. ú. Křenov u Kájova a dále par. č. 1027/2 a 1069
v k. ú. Kladenské Rovné – záměr je zveřejněn na úřední desce
•
tři žádosti o přidělení obecního bytu, kdy se jedná spíše aktualizací již dříve podaných žádostí – žádosti byly zaevidovány
•
dvě žádosti o ukončení smlouvy o pronájmu obecní zahrádky,
a to par. č. 1412/12, 1413/14 a 1413/1 v k. ú. Kladné
•
jednu žádost o pronájem obecní zahrádky na pozemku par. č.
1412/12 v k. ú. Kladné – pozemek byl pronajat
•
tři žádosti o prodloužení smlouvy o pronájmu obecní zahrádky
– nájemné bylo prodlouženo o 5 let
•
čtyři podněty k zařazení pozemků do nového územního plánu
obce Kájov, jedná se o tyto pozemky par. č. 271/3, 271/7
v k. ú. Křenov u Kájova, pozemku par. č. 1829 a 1888 v k. ú.
Novosedly u Kájova, pozemku par. č. 75/19 a 63/2 v k. ú.
Kladné a pozemku par. č. 100/1 v k. ú. Křenov u Kájova – musí
rozhodnout zastupitelstvo obce
•
návrh na prominutí nájemného z obecního bytu v čp.10 za měsíc leden 2015 z důvodu, že nájemnice nemohla byt užívat,
protože nebyl připojen elektroměr
•
návrh příkazní smlouvy na akci „Kájov – náhradní zdroje podzemní vody“ - smlouva byla schválena
•
návrh na složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na akci „Kájov – náhradní zdroje podzemní vody“ - komise
byla schválena v tomto složení: Bohumil Šíp, Hana Lavičková,
Martina Kleinová a jako náhradník Daniel Vejvoda
•
výběr nejvhodnější nabídky na zhotovení akce „Kájov –
náhradní zdroje podzemní vody“ předložené společností Stavební geologie – geoprůzkum, České Budějovice, spol. s r. o.
- tento uchazeč podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou
750.650 Kč bez DPH, dalšími uchazeči byli GIS – GEOINDUSTRY, s. r. o., Plzeň, CHEMCOMEX Praha, a. s., Vít Hadrava
– Zvíkov a Jaroslav Bečvář, Řepice
•
vyloučení uchazečů Víta Hadravy a Jaroslava Bečváře z další
účasti na zadávacím řízení na akci „Kájov – náhradní zdroje
podzemní vody“ z důvodu nepředložení některých z předepsaných listin
•
devět žádostí o poskytnutí finančního příspěvku, a to pro:
1. Základní organizaci Českého svazu včelařů Kájov na činnost
organizace v roce 2014 a 2015 – bylo poskytnuto 5.000 Kč na
každý rok
2. CHKO Blanský les úpravu běžeckých tras a údržbu informačních tabulí – byl schválen příspěvek ve výši 10.000 Kč, který
bude vyplacen za předpokladu, že napadne sníh
3. Sdružení Linka bezpečí na podporu telefonní linky – rada obce
schválila finanční příspěvek ve výši 2.100 Kč
4. pana Bedřicha Hájka na provoz pojízdné prodejny – obec podpoří provozovatele prodejny částkou 25.000 Kč - částka bude
vyplacena ve dvou splátkách
5. pana Gerharda Scherhaufera na uspořádání 15. ročníku
setkání heligónkářů – rada obce schválila příspěvek ve výši
5.000 Kč
6. paní Evu Dominovou ve výši 5.900 Kč na ozdravný pobyt její
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dcery Nikoly
sdružení Ženy pro Kájov a TJ Sokol Kájov ve výši 10.000 Kč
na uspořádání Dětského dne v Kájově.
žádost pana Ivo Rehbergera, zástupce kulturní komise OR
Kájov, o uvolnění částky 20.000 Kč z rozpočtu obce Kájov na
akci Den otců
žádost společnosti Byliny Mikeš s. r. o. o pronájem nebytového
prostoru za účelem zřízení sezónní výkupny léčivých bylin –
obec Kájov navrhuje pronajmout prostor garáže u kotelny ZŠ
za částku 500 Kč/měs. v období květen až říjen po dobu 5 let.
Záměr obce pronajmout tyto nebytové prostory bude zveřejněn
na úřední desce obce Kájov po dobu 15 dnů.
žádost o změnu v osobě nájemce ve smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově čp. 100 z důvodu změn nastalých
v oprávnění k podnikání
cenovou nabídkou od Ing. Michala Mandy na zhotovení realizační projektové dokumentace pro stavbu „Posílení vodovodu
Kájov – Kladné“ v částce 146.460 Kč – projektová dokumentace byla zadána
přidělení obecního bytu v čp. 10 v Kájově s platností od
1. 1. 2015
zřízení kulturní komise Rady obce Kájov, která se bude starat
o zlepšení kulturního a sportovního života v obci - složení
komise - Mgr. Lenka Augustinová, Miloslava Vejvodová a Ivo
Rehberger
složení inventurních komisí a nařízení inventarizace majetku
obce Kájov k 31. 12. 2014
návrh zadání nového výběrového řízení na akci „Posílení
vodovodu Kájov – Kladné“ s tím, že jej opět provede společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. - původní zadání bylo
zrušeno
žádost AMK Rallye Český Krumlov o vydání souhlasu obce
Kájov s konáním závodu na území obce Kájov a s krátkodobou uzavírkou komunikace v úseku Mezipotočí – Slavkov
a v úseku Kladné – Větřní. Rallye bude konat ve dnech 22.
– 23. 5.
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene z důvodu umístění
zařízení distribuční soustavy plynu na pozemku v majetku
obce – název stavby „Přípojka STL Kájov 47“ - v konečné fázi
musí schválit OZ
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o čištění odpadních vod mezi
obcí Kájov a společností ČOV Český Krumlov s. r. o. - změna
se týká doby, na kterou se smlouva uzavírá a mění se z doby
určité na neurčitou – dodatek č. 1 byl schválen
návrh vnitřní směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu,
a to:
o veřejných zakázkách do 100 tis. Kč bez DPH u dodávek
a služeb a do 200 tis. Kč bez DPH
u stavebních prací rozhoduje starosta a místostarosta o veřejných zakázkách do 500 tis. Kč bez DPH u dodávek a služeb
a do 700 tis. Kč bez DPH - v případě stavebních prací rozhoduje obecní rada
o veřejných zakázkách od 500 tis. Kč bez DPH u dodávek
a služeb a od 700 tis. Kč bez DPH v případě stavebních prací
rozhoduje a schvaluje obecní zastupitelstvo
Návrh směrnice byl předložen k projednání na
zasedání obecního zastupitelstva
návrh smlouvy o dílo mezi obcí Kájov a společností LESINFO
CZ a.s. na „Zpracování lesního hospodářského plánu“, který
bude platit od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025, navrhovaná cena
za zpracování plánu činí 156.450 Kč bez DPH – OR návrh
odsouhlasila
návrh jednacího řádu Rady obce Kájov – byl schválen
návrh ČD na uzavření železničního přejezdu ve Starých Dobrkovicích – OR neschválila
cenovou nabídku od společnost PasProRea s. r. o. na zpracování pasportu a projektu svislého dopravního značení za
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částku 38.000 Kč bez DPH – cenová nabídka byla schválena
návrh na využití grantu Jihočeského kraje pro rok 2015 a jeho
použití na revitalizaci požární nádrže v osadě Kladné - bylo
odsouhlaseno
návrh na výměnu oken v obecní bytovce čp. 10 v ulici Kájovská – rada obce souhlasí s tím, že budou poptány tři firmy, aby
předložily své cenové nabídky
nabídku od společnosti TERMS a. s., na zasílání informativních SMS občanům obce Kájov – cenovou nabídkou se bude
zabývat zastupitelstvo obce na svém jednání
informaci od Policie České republiky, OOP Větřní, o bezpečnostní situaci v roce 2014
návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního systému programu životního prostředí na posílení zdrojů pitné vody v Kájově
a v Novosedlech
návrh smlouvy o dílo mezi obcí Kájov a společností HAV –
BAU s. r. o. na odvodnění budovy čp. 10 za cenu 379.933 Kč
bez DPH – stavební práce proběhnou v měsíci květnu - červnu
návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Kájov a společností České dráhy, a. s. o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce Kájov (lokalita u vlakového nádraží)
– návrh smlouvy bude projednávat OZ, rada obce navrhuje
věcné břemeno zřídit za úplatu 10.000 Kč
cenovou nabídku Ing. Radka Máry na zpracování projektové
dokumentace na akci Kájov - rekonstrukce vodovodu v ulici Za
Kapličkou za částku 38.500 Kč – rada obce nabídku schválila
a akce se bude realizovat
žádost o umístění reklamních cedulí – reklama může být umístěna za poplatek 200 Kč/rok
návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi obcí Kájov
a Jihočeským krajem, jejíž předmětem je bezúplatný převod komunikace, která propojuje silnici na Boletice a silnici
na Chvalšiny (přes Křenův Dvůr k  „hauzu“) – smlouva byla
předložena k projednání zastupitelstvu obce
návrh Obecně závazné vyhlášky č. I/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kájov, která vznikla v návaznosti
na novelizaci zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – vyhláška
byla přijata v časové tísni
návrh Ministerstva obrany ČR, Odboru správy majetku na
k odsouhlasení seznamu nemovitého a movitého majetku,
který přejde v důsledku zúžení vojenského prostoru Boletice
do vlastnictví obce Kájov – návrh dle zákona projednalo v
poslední instanci zastupitelstvo obce
cenovou nabídku MgA. Jana Koreckého na zrestaurování
Božích muk v Přelšticích za částku 49.800 Kč včetně DPH –
historická památka je již opravena
navýšení počtu zaměstnanců obce Kájov o jednoho dělníka
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údržby veřejné zeleně a prostranství, z důvodu zajištění zástupu po dobu trvání nemoci jiného zaměstnance
návrh na uspořádání varhanního koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie – uspořádání takového koncertu vyžaduje
souhlas církve – žádost byla odeslána na Biskupství v Českých Budějovicích
cenovou nabídku od společnosti AP2 projekt s. r. o. na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP (pro stavební
povolení) na akci „Úpravy místní komunikace v úseku Kájovská hospoda“ v Kájově za nabídkovou cenu 47.190 Kč včetně
DPH – cenová nabídka byla radou přijata
návrhy smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku obce Kájov důležité pro realizaci akcí společnosti E.ON,
a to Přípojka STL Kájov, Potoční 144 (Mikešovi), Přípojka STL
Kájov P1410/8 (p. Anderlová) a Přípojka STL Kájov P1419/3
(p. Maleček) – smlouvami se bude zabývat zastupitelstvo obce
na svém jednání
cenovou nabídku od firmy SOME Jindřichův Hradec, s. r. o.
na nákup malotraktoru BCS Invictus K 400 RS - nabídková
cena činí 331.800 Kč bez DPH – nabídka byla schválena
cenovou nabídku ve výši 232.850 Kč bez DPH na vybudování
dětského hřiště v Novosedlech
cenové nabídky od firmy SWIETELSKY stavební s. r. o. na
opravy a údržbu komunikací – práce proběhnou v roce 2015
za celkem 931.993 Kč včetně DPH
cenové nabídky na výměnu oken v obecní bytovce čp. 10,
a to od společnosti - OKNO-PLAST PN s. r. o. (314.216 Kč
včetně DPH), OKNOTHERM s. r. o. (310.736 Kč včetně DPH)
a JV OKNA Josef Veselý (280.407 Kč včetně DPH) – byla vybrána cenová nabídka od společnosti JV OKNA Josef Veselý
cenovou nabídku od společnosti SWIETELSKY stavební
s. r. o. na opravu chodníku k Jednotě za částku 594.745 Kč
bez DPH – nabídka byla schválena
cenovou nabídku na nákup komunální techniky od společnosti
SOME Jindřichův Hradec s. r. o. – nabídkou se bude zabývat
obecní zastupitelstvo
zprávu o činnosti Obecní knihovny v Kájově za rok 2014 –
v knihovně došlo k personální změně, nyní se bude čtenářům
věnovat sl. Michaela Anderlová
žádost zapsaného spolku Radost pro všechny o možnost užití
znaku obce Kájov při májové Traktoriádě - rada obce souhlasí
s užitím znaku
žádost o odkoupení starého počítače, který byl vyřazen z majetku obce z důvodu zastaralosti – rada obce schválila prodej
počítače za cenu stanovenou odborným posudkem, a to za
200 Kč
žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje o vyjádření obce
Kájov k udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy
na trase Frymburk – Praha – rada s udělením licence souhlasí
zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodu Větřní. (mk)

O čem jednalo zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání Časopísku sešlo čtyřikrát a na svých jednáních schválilo:
•
4 žádosti o odkoupení obecních pozemků, a to par. č. 30
v k. ú. Kladenské Rovné, par. č. 1823, 1825, 1906 a 1909
v k. ú. Novosedly u Kájova a par. č. 92/3 a 2068/1 v k. ú.
Kladné
•
nové podněty k zařazení pozemků do zpracování nového
územního plánu obce Kájov – jednalo se o tyto pozemky:
1. par. č. 271/3 a 271/4 v k. ú. Křenov u Kájova (změna na
pozemky určené pro výstavbu RD)
2. par. č. 1829 a 1888 v k. ú. Novosedly u Kájova (změna na
pozemky pro výstavbu domů pro rodinnou rekreaci)
3. par. č. 75/19 v k. ú. Křenov u Kájova (změna na pozemky
pro výstavbu RD)
4. par. č. 63/2 v k. ú. Kladné (změna na pozemky pro výstavbu
RD)

1/2015

•
•

•

•

podnět k zařazení pozemku par. č. 100/1 v k. ú. Křenov
u Kájova do nového ÚP jako pozemek pro výstavbu rodinných domů zastupitelé nepodpořili
návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci „Stavební úpravy mateřské školy“
- fond poskytne dotaci ve výši 5% tj. 140.278,50 Kč, další
2.387.734,50 Kč bude zainvestováno z rozpočtu EU, a to
z Fondu soudružnosti
návrh smlouvy mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce a. s., jejíž předmětem je zřízení věcného břemene
na pozemku ve vlastnictví obce Kájov par. č. 1733/1 v k. ú.
Křenov u Kájova, za účelem umístění zařízení distribuční
soustavy - akce s názvem „Příp. STL Kájov Dvorská 209“ věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 500 Kč bez DPH
návrh společnosti ČEVAK a. s. na cenu vodného a stočné-
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•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

ho v části obce Staré Dobrkovice, a to v nezměněné výši
tzn. 38,34 Kč za m3 vody a 40,39 Kč za m3 vypouštěných
odpadních vod
zadání Změny č. 6 Územního plánu obce Kájov z vlastního
podnětu a na vlastní náklady žadatelů
zastupitele pana Jaroslava Michálka jako člena kontrolního výboru (panu Jaroslavu Michálkovi vznikl mandát dne
19. 11. 014 po odstoupení pana Libora Michálka)
výši funkční odměny pro místostarostu pana Daniela Vejvodu, na jeho vlastní žádost ve výši 60% maximální výše
odměny a jen při zastupování starosty v jeho nepřítomnosti
100% tak, jak byla odměna v OZ Kájov stanovena před
rokem 2010, a to ode dne konání ustavujícího zasedání
funkční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a
členům výborů ve výši 100% procent zákonného nároku
s platností od ustavujícího zasedání
návrh, aby starosta obce na prvním zasedání roku 2015
předložil zprávu o stavu vodovodní sítě, údaje o měření vydatnosti vrtů, průměrnou denní spotřebu vody na obyvatele
a popis současného vodovodního řádu na pozemcích, které
nejsou ve vlastnictví obce
návrh, aby starosta na prvním zasedání roku 2015 předložil
také seznam všech platných smluv, které má obec Kájov
uzavřené s firmami nebo fyzickými osobami, které pro obec
vykonávají za úplatu jakoukoliv činnost
návrh, aby na prvním zasedání roku 2015 starosta obce
předložil seznam všech rozpracovaných a vyprojektovaných
investičních záměrů obce
jednací řád Zastupitelstva obce Kájov, a to v původní podobě
tak, jak byl schválen OZ v roce 2011, protinávrh zastupitele
Petra Janíčka hlasováním OZ neprošel
rozpočet obce Kájov na rok 2015 připravený takto:
příjmy		
47.272.500 Kč
financování
19.703.900 Kč
výdaje 		
46.568.600 Kč
zůstatek na BÚ 19.000.000 Kč
rozpočtové opatření obce Kájov za rok 2014 v tomto objemu
finančních prostředků:
příjmy byly sníženy celkem o 10.871.630,75 Kč
výdaje byly sníženy
o 20.574.624,00 Kč
financující pol. byla snížena o 9.702.933,25 Kč
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a
společností E.ON Distribuce, a. s. jejíž předmětem je umístění a provozování zařízení distribuční soustavy „Příp. STL
Kájov 47“ na obecním pozemku par. č. 1730/2 v k. ú. Křenov
u Kájova – věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši
500 Kč bez DPH
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Kájov a společností SARMENTINA s. r. o., jejíž
předmětem je umístění a provozování zařízení veřejného
osvětlení obce Kájov na pozemku par. č. 131/11 v k. ú.
Kladné, který je majetkem společnosti SARMENTINA s. r. o.
- bude osazen nový kabelový rozvod VO a osazeny stožáry
VO
program obnovy venkova obce Kájov na období 2015 –
2020
vnitřní směrnici obce Kájov na zadávání zakázek malého
rozsahu
na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
schválilo OZ Kájov zrušení části již vydané změny č. 3 ÚP
obce Kájov – zrušení se týká pozemků par. č. 2068 a 1809
v k. ú. Novosedly u Kájova
zařazení pozemků par. č. 2068 a 1809 v k. ú. Novosedly
u Kájova, jejichž změna měla být provedena na základě
vydané změny č. 3 Územního plánu obce Kájov, do změny
č. 6 ÚPO Kájov
návrh Pasportu místních komunikací obce Kájov, který zpracovala společnost PasProRea s. r. o.
rozpočtové opatření č. 2/2014 na § 6112 - zastupitelstva

strana 4

Info z OÚ
obcí - skutečné čerpání rozpočtu na tomto paragrafu bylo
zaúčtováno ve výši 1.265.949,88 Kč na rozdíl od původně
schválených 500.149,88 Kč, k tomuto rozdílu došlo chybou
účetního softwaru a nedostatek byl již opraven
•
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Kájov a Správou železniční dopravní cesty, st.
org., jejíž předmětem je uložení přípojky NN a umožnění
vstupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění údržby
a oprav zařízení na obec. pozemku parc. č. 2105/3 v k. ú.
Kladné, a to za jednorázovou úplatu 10.000 Kč bez DPH.
•
dvě smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov
a společností E.ON, distribuce, a. s., jejichž předmětem je
uložení zařízení distribuční soustavy „Kájov 3x podnikání
– kabel NN“a jeho údržba, a to vše na pozemcích v majetku obce Kájov par. č. 63/28, 1730/2 k. ú. Křenov u Kájova
– věcná břemena budou zřízena za jednorázovou úplatu
7.000 Kč
•
smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Jihočeským krajem jako dárcem a obcí Kájov jako obdarovanou - předmětem smlouvy budou stavby pozemních komunikací III/1667
a III/1666 v katastru obce Kájov – konkr. se jedná o silnici,
která vede od „hauzu“ tj. Křenov čp. 3, přes Křenův Dvůr
směrem na Boletice
•
převod nemovitého a movitého majetku z vlastnictví Ministerstva obrany ČR na obec Kájov – tento převod probíhá
v souvislosti s plánovaným a již dříve schváleným připojením
obce Boletice ke Kájovu
•
smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ o poskytnutí dotace na spolufinancování akce „Kájov
– náhradní zdroje podzemní vody“ - z dotace bude pokryto
90% nákladů
•
Obecně závaznou vyhlášku č.I/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Kájov
•
záměr bezúplatného převodu pozemku par.č. 1326 k. ú.
Novosedly u Kájova z majetku Státního pozemkového úřadu
ČR na obec Kájov
a dále se projednalo:
•
informace o současných smlouvách uzavřených s právnickými a fyzickými osobami
•
informace o zpracovaných a z různých důvodů nezrealizovaných projektech obce
•
zpráva o fungování a spolehlivosti pojízdné prodejny
•
zdánlivě nepřiměřená těžba v obecních lesích (např. „Nad
Včelínem“)
•
pohyb podezřelých osob v okolí Kájova
•
požadavek na umístění dopravních zrcadel na některých
nepřehledných křižovatkách v Kájově
•
zpráva o uložení a stavu vodovodních sítí ve správním
obvodu Kájov
•
návrh na informování obyvatelstva formou krátkých textových zpráv
•
informace o plánu uspořádat v kájovské cukrárně cyklus
besed a také májovou akci s názvem Traktoriáda
•
informace o nově přijatých zaměstnancích obce Kájov
•
plán svislého dopravního řešení, připravovaný v souvislosti
s pasportem místních komunikací v Kájově
•
informaci k zákonnosti či nezákonnosti postupu schvalování
rozpočtových změn v OZ Kájov
•
návrh na zavedení veřejného rozhlasu do všech částí obce
Kájova
•
problematika účtování vodného a stočného v případě postupu dle vyhlášky MZ č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon o vodovodech a kanalizacích
•
připomínka o nefunkčnosti dopravního zrcadla na křižovatce
pod obecním úřadem
(mk)

1/2015

ČASOPÍSEK

Info z OÚ
pokrač. z titulní strany:

čená. Držitel psa je za něj se vším všudy odpovědný ze zákona.
Zvíře se chová tak, jak mu pán dovolí. Nový občanský zákoník již
nechápe zvíře jako VĚC, a při náhradě škody se přihlíží i ke způsobené citové újmě. Rád bych, aby si toto majitelé psů uvědomili
vždy, když nad nějakou svou zanedbanou povinností mávnou
rukou a nedbají. Obyvatele prosíme, aby pomohli předcházet
některým nepříjemnostem, než vůbec nastanou, a informovali
náš úřad, když se děje, co není v pořádku. Mějme při dodržování
pravidel obecního a sousedského soužití na paměti, že naše
svoboda končí tam, kde zasahujeme do práv druhého.
Bohumil Šíp, starostaným pobíháním psů: většinou se jedná o
znečišťování veřejného prostranství, ale je mnoho chovatelů, kteří psí exkrementy skutečně uklízí a proto vítají, že sáčky dostávají
na OÚ zdarma. Špatné je, když dojde k napadení jiného zvířete

SENIOR TAXI

V Českém Krumlově funguje již více
než rok tzv. TAXI PRO SENIORY.
Jezdí nejen v Českém Krumlově, ale
i v okruhu 20 km od Českého Krumlova, to znamená, že Kájov zcela
bezproblémově. Jedná se o sociální
projekt, provozovaný firmou Europe Easy Energy, a je zaměřený na
pomoc seniorům nad 60 let věku,
a zdravotně hendikepovaným
s průkazem ZTP bez omezení věkem. Služba je určena pro dopravu
k lékaři, odvoz nákupu, návštěvu
úřadu apod. za symbolický poplatek
10 Kč. Funguje pouze v pracovních
dnech PO – PÁ v době od 7 do 16
hodin. Kontakt pro objednání služby
- volejte na mobil č. 608 886 688,
příp. na pevnou linku č. 388 440
665, taxíkem vás poveze taxíkářka
paní Helena Morongová. (ls)

nebo člověka. Nemusí to být jen pes toulavý, stačí když jej pán
nezvládne při venčení bez vodítka, nebo když mu pes uteče ze
zahrady, protože je špatně zabezpečená. Držitel psa je za něj se
vším všudy odpovědný ze zákona. Zvíře se chová tak, jak mu
pán dovolí. Nový občanský zákoník již nechápe zvíře jako VĚC,
a při náhradě škody se přihlíží i ke způsobené citové újmě. Rád
bych, aby si toto majitelé psů uvědomili vždy, když nad nějakou
svou zanedbanou povinností mávnou rukou a nedbají. Obyvatele
prosíme, aby pomohli předcházet některým nepříjemnostem,
než vůbec nastanou, a informovali náš úřad, když se děje, co
není v pořádku. Mějme při dodržování pravidel obecního a
sousedského soužití na paměti, že naše svoboda končí tam, kde
zasahujeme do práv druhého.
Bohumil Šíp, starosta

Měděná žebra z Přelštic

Koncem března přinesli na náš úřad
poctiví nálezci vzácný nález – měděná žebra nalezená v okolí Přelštic.
Ve starší době bronzové procházeli
jižními Čechami obchodníci s mědí
potřebnou pro výrobu bronzu.
Převážně zlomky žeber si
převzal archeolog Mgr. Jiří Havlice
a odvezl je k výzkumu do Národního památkového ústavu v Českých
Budějovicích. Po probádání, popisu a začlenění budou uloženy v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.
(ls)

Soutěž o nejkrásněji
rozkvetlé okno v obci
Jistě si alespoň někteří z vás všímají, jak nám Kájov v létě vždy krásně
rozkvete. Každoročně přibudou
další a další okna zdobená bohatě
rozkvetlými lobelkami, muškáty,
petúniemi a dalšími druhy květin.
Jejich pěstitelky či pěstitele vždy
potěší pochvala od kolemjdoucích.
Proto jsme se rozhodli vyhlásit letos
soutěž O nejkrásnější rozkvetlé okno
na území obce Kájov (tedy i přilehlých osad). Vítězné rozkvetlé okno
vybere komise složená ze zástupců
všech spolků a stran, které jsou v
obci činné. Hodnocení proběhne
v polovině srpna, v dalším čísle
Časopísku naleznete vyhodnocení
soutěže, oceněné pěstitelky či pěstitele, na které čeká malý dárek.
Za kulturní komisi:
Lenka Augustinová, Miloslava
Vejvodová a Ivo Rehberger
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Poděkování sponzorům 2. obecního plesu:
Obec Kájov, Konibar Vejvoda s. r. o. Kájov, Prvok s. r. o. Kájov, Zita Kájov
s. r. o., Agrocon Kájov s. r. o., 1. geodetická kancelář Český Krumlov, TJ
Sokol Kájov, Romana Šlejmarová – kadeřnictví Přísečná, Ladislav a Zdeněk
Žíla, prodejna krmiv, Korsa Kájov s. r. o., Swietelsky stavební s. r. o. Kájov,
Swietelsky stavební s. r. o., České Budějovice, CD paliva s. r. o. Kájov, EKOPALIVO Bohemia s. r. o. Větřní, Myslivecké sdružení Křenov – Lazec, Angus
Maso Bošilec – DRS, AUTO KRUMLOV CZ s. r. o. (Renault Borfaj) Český
Krumlov, Elektro Horčička Kájov, Lenka Horčičková, solárium, manikúra, pedikúra
					
Libuše Semecká
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Tradiční volejbalový turnaj ,,Kájov Cup“
V sobotu 7. března jsme v místní tělocvičně ZŠ uspořádaly již
tradiční volejbalový turnaj ,,Kájov Cup“. K naší radosti se přihlásilo osm družstev. Byla to snad nejsilnější účast v historii tohoto
turnaje. Ke sportovnímu zápolení nastoupily týmy z Hořic na Šumavě, Zlaté Koruny, Českého Krumlova (z městského úřadu),
Chvalšin, Loučeje, Horní Plané a samozřejmě z Kájova, a to dokonce týmy dva - Kájov A a Kájov B.
Zápasy se protáhly do pozdních odpoledních hodin, ale
hlady nikdo netrpěl, v tělocvičně bylo zajištěno občerstvení. Aby
se utužily přátelské vztahy mezi týmy, pokračovalo se večerním

posezením v Kájovské hospodě u nádraží. Zábavu zpestřili volejbalisté a volejbalistky z Chvalšin hrou na kytary.
Pro ty, kteří by měli zájem přijít si s námi pinknout: scházíme se stále každé pondělí od 20 - do 21 hodin. Teď máme
nově mladé posily Evu Šlapáčkovou z Kájova, Šárku Szabovou
a Klárku Haňkovou z Kladného, žáka volejbalové školy Adama s
maminkou. Po kratší odmlce s námi opět hraje Maruška Michálková z Kladného.
Takže, kdo máte rádi volejbal a dobrou partu, přijďte
mezi nás!
Za volejbalový tým Alena Krauskopfová

Přijďte fandit TJ Sokol Kájov
Dne 4. dubna odstartovala 12. kolem jarní část okresní fotbalové soutěže. Kájovským fotbalistům tentokrát trvalo probuzení ze
zimního spánku poměrně déle než přírodě. Do herního tempa
se dostávali velice pozvolna. Prvním vítězným duelem byl zápas
s posledním v tabulce s Přídolím, a to ne zrovna s přesvědčivým
výsledkem (3:2).

Neuspokojivý výsledek se Zlatou Korunou (3:1) byl dle
trenéra ovlivněn neustále se měnícím složením mužstva a nezkušeností hráčů. Kájov přitom zaznamenal pouze odchod Igora
Didkivského a příchod Luigiho Kolaje. Kdo jsou tedy ti nezkušení
hráči, když kádr týmu se několik let, až na výjimky, neměnil. Není
to spíše chybou trenérů, že nevychovávají nové hráče? Proč
mladí hráči končí pro nedostatek motivace?
Zdálo se, že 17. kolem „Sokolíci“ prolomili ledy. Konečně vystrčili růžky a fotbalové veřejnosti ukázali, že mají chuť vyhrávat. To se jim podařilo v Loučovicích, kde FC Vltavu porazili
2:4 a pak v domácím zápase s Velešínem B, který porazili na
hlavu 3:0. Bohužel o týden později narazili na Novou Ves, se
kterou dokázali pouze remizovat 2:2.
Díky kvalitně odehrané jarní části soutěže je Kájov ke
dni uzávěrky našeho občasníku na druhém místě v tabulce, za
Černou v Pošumaví. Do konce sezony chybí dohrát ještě dva zápasy, a to s D. Dvořištěm a Frymburkem, a tak držme chlapcům
palce a přejme jim trochu toho fotbalového ště stí.
(mk)

Fotbalová přípravka

Ani v zimním období jsme nezaháleli a děti
chodily trénovat 2x v týdnu do tělocvičny
naší školy. Navíc jsme pro ně přichystali koupání v bazénu ve Větřní, který byl
otevřen jen pro nás, a to v sobotu
od 11 -13 hodin. Bohužel, přestože
máme registrováno 28 dětí, zájem
byl menší, než když jsme provedli
průzkum s rodiči, kdo by jezdil. Je
to škoda, protože děti měly vstup
na dvě hodiny zdarma a dospělí
platili 50 Kč.
Od poloviny března jsme
již využili příznivého počasí a trénujeme na našem travnatém hřišti. Na
trénink, který je v úterý a čtvrtek od
16 – 17,30 hodin, dochází pravidelně 20 – 22 dětí, ostatní dle svých
možností.
Rodiče jsme pozvali před
zahájením jarní sezony také na
setkání s trenéry. Začala pro nás
11. dubna zápasem v Brloze proti
fotbalové přípravce Nová Ves- Brloh.
Zápas skončil naší porážkou, ale podařilo se nám vstřelit
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alespoň dvě branky, ze kterých mají naše
děti vždy velkou radost. Vzhledem k tomu
že hrají proti dětem, které jsou většinou
o 2-3 roky starší, určitě příští sezona bude

lepší. Přejeme jim, aby jim nadšení a chuť
do hry vydrželo i v dalších zápasech a trénincích.
Daniel Vejvoda

1/2015

Obecní spolky

ČASOPÍSEK

Co řešili a co plánují kájovští hasiči

Vážení spoluobčané, letošní rok začal pro zásahovou jednotku
požární ochrany „nezvykle“ hned v lednu několika událostmi.
První výjezd jednotky byl na pokyn krajského operačního střediska hasičů 8. ledna ve 2:19 hodin do Mezipotočí, kde se
z neznámých příčin v bytovém domě vzňalo uskladněné palivo.
Ve spolupráci s profesionální jednotkou z Českého Krumlova byl
oheň uhašen, uskladněné palivo vyneseno z domu, a následně
bylo dohašeno.
Další výjezd jednotky byl zaznamenán hned druhý den
po 14. hodině, kdy následkem silného větru byla stržena celá
plechová střecha z domu ubytovny ve Dvorské ulici. Místo bylo
zajištěno a objekt byl předán majiteli.
Při odjezdu byla nahlášena další událost u kájovského
Konibaru, zde byl vyvrácen smrk u vchodu do restaurace a zaklíněn o sněhové lapače na střeše. Strom byl stržen a na místě
rozřezán. Zatím poslední událost byla 29. ledna v 1:30 hodin,
když jsme byli vyzváni k průzkumu údajného požáru, který byl
pozorován z Kájova. V blízkosti lesa u cesty do Přelštic,
asi 300 metrů od Štěpků, jsme skutečně přijeli k požářišti.
Na místě jsme k našemu údivu nalezli tři osoby popíjející
pivo u velkého ohniště. Místo dřeva však v ohništi hořela
pneumatika z automobilu a pod ní byly vypalovány kabely. Událost byla ohlášena Policii ČR k dalšímu šetření.
Z pohledu velitele jednotky si můžu přát jen to,
že jak rychle na začátku roku události nastaly, tak rychle
aby skončily.
Další informace se týkají našeho spolku Dobrovolní hasiči Kájov. Na začátek připomínám to, že v lednu uplynulo šestnáct let, kdy náš spolek vznikl. Myslím
si, že jsme v České republice jeden z nejmladších oficiálně zaregistrovaných spolků dobrovolných hasičů.
Na valné hromadě (rozhodovací orgán spolku), konané
6. prosince loňského roku v Konibaru, byl zvolen novým
předsedou spolku Jaroslav Michálek a místopředsedou
Jaroslav Sládek ml. Dalšími členy výboru byli zvolení
Vladimír Müller, Libor Michálek a Adam Janíček. Hned

z kraje roku proběhlo několik organizačních schůzek výboru a
do konce března celkem šest schůzek, kdy výbor projednával
organizační záležitosti spolku pro letošní rok. Byly dohodnuty následující akce: hasičský maškarní bál, stavění májky, Kájovská
traktoriáda, hasičská soutěž O pohár starosty obce Kájov, Loučení s prázdninami pro děti, Čert a Mikuláš a Betlémské světlo.
V letošním roce by měli dál pokračovat v soutěžení
v požárním útoku naši mládežníci. Popřejme lehce pozměněné
sestavě hodně chuti, elánu a ště stí. V náročné Jihočeské hasičské lize budou vše potřebovat. Na domácí soutěži „O pohár
starosty obce Kájov“ je můžeme vidět v sobotu 1. srpna na hřišti
TJ Kájov. Letošní Jihočeská liga byla omezena z původních patnácti na letošních třináct soutěží. Naše soutěž zůstala, protože
byla ohodnocena jako jedna z nejlepších.
Přeji krásné a klidné léto.
Jan Čulík
velitel zásahové jednotky požární ochrany

Dne 7. května v předvečer státního svátku uspořádaly Ženy pro
Kájov a TJ Sokol Kájov lampiónový průvod s doprovodným programem. Ještě před zahájením celé akce odehrála fotbalová přípravka odložený zápas s malými fotbalisty oddílu Křemže/Holubov, který skončil vítězstvím Křemže/Holubov 6:4.
Po ukončení utkání všem přítomným a přicházejícím
dětem s rodiči hrál DJ Hitrádia
Faktor pan Matyáš Palkovič,
který do tance zapojil i přítomné
maminky dětí, které si mohly zatím opékat obdržené špekáčky
(dodala firma Hradský).
Na diskotéku a občerstvení se sešlo více než 250 dobře
naladěných účastníků, kteří se
těšili na příchod bubeníků. Ti
před setměním nejdříve na rozehřátí zahráli na místě a potom se
v čele průvodu všichni vydali na
cestu Kájovem. Po celou dobu
ohlašovalo průvod jejich bubnování, rozsvícené lampióny dětí
a zapálené louče.
Průvod zakončil svoje

putování uprostřed fotbalového hřiště, kde bubeníci obklopeni
lampióny zakončili za velkého potlesku všech přítomných svoje
vystoupení.
Příjemnou tečkou za hezkým večerem bylo promítání
dětských pohádek na velkoplošné projekci . 				
Daniel Vejvoda

Nejen lampiónový průvod

1/2015

strana 7

ČASOPÍSEK

ZŠ a MŠ

Školní rok 2014/2015

Spousta spoluobčanů se mne při potkání ptá, jak to vypadá s naším vytopením
a návratu k normálnímu provozu. Povídání
to sice není úplně veselé, ale moc nás těší
zájem a účast i těch, kteří už třeba ve škole nemají děti. Vysoušení trvalo bohužel
velmi dlouho. Důvody byly dva – moc nám
nepřálo počasí a nemohli jsme větrat, druhým důvodem bylo velké množství vody,

které do školy vyteklo. To nejhorší
už máme ale za
sebou a pomalu se blížíme ke
konci.
Po vytopení ještě stále
vysoušíme a pomalu začíná rekonstrukce přízemí. Voda bohužel
hodně
poničila
omítky, takže nás
čeká větší oprava
a malování nejen v přízemí, ale
také v 1. patře.
Ačkoli pracujeme
tak trochu v provizorních podmínkách,
náš školní život se nezastavil. O pololetních prázdninách jsme si opět vyjeli na
tři dny do Prahy. Tentokrát jsme navštívili
Barrandovské ateliéry, a viděli jsme Prahu
i z paluby lodi. O týden později jsme vyrazili na hory. Počasí i sněhové podmínky
nám přály. Celý týden jsme se opalovali
a lyžovali zároveň. Hezkou tečkou pak byl
karneval na lyžích.
Pomalu se chystáme už na let-

ní tábor, který je opět velmi rychle a beznadějně obsazený. Letos se vydáme na
Cestu kolem světa. V současné době probíhá projekt Škola na zkoušku. Ten pomáhá našim budoucím prvňáčkům zvládnout co nejlépe přestup z mateřské školy
do 1. třídy. Od 1. září přivítáme rekordních
30 prvňáčků. Protože to už je na 1. třídu
opravdu vysoký počet žáčků, asi poprvé
v historii školy v Kájově budeme mít dvě
první třídy.
Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka

Předškoláci

I v krásně zrekonstruované mateřské škole je spousta novinek. Obě školní zahrady
byly upraveny a opraveny díky sobotním
brigádám rodičů a paní učitelek. Za to patří všem můj velký dík.
Děti s láskou připravily besídky
ke Dni matek, užily si čarodějnický den
a vydaly se na výlety
Pěknou tradicí se stala tematická
tvoření, vánoční a jarní posezení s rodiči,
před Vánocemi děti v MŠ navštíví Mikuláš se svou družinou, připravený staršími
kamarády ze školy. Každé jaro děti vítají
vynášením Morany. Velkou zábavou je čarodějnický den, plný her a soutěží v čarodějnických kostýmech, karneval na oslavu
Dne dětí, slavnostní rozloučení s dětmi,
které odchází do ZŠ.
Předškolní třída se účastní
s krátkým programem vítání občánků.
Nejstarší děti se na podzim mohou zúčastnit kurzu plavání, v letošním
roce obnovíme účast na fotbalovém turnaji mateřských škol v Českém Krumlově.
V rámci rozvoje environmentální výchovy
proběhly přímo v mateřské škole výukové
programy ve spolupráci s Vojenskými lesy
Horní Planá.
Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka
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Události

Večerní kavárna - cyklus besed

V pátek 30. ledna byl zahájen cyklus besed pod názvem „Večerní kavárna“. Jako
velmi pohostinná a útulná se ukázala cukrárna a kavárna ROYAS.
Prvním hostem byla Štěpánka
Cimlová, která nám vyprávěla o Malém Tibetu, kde jako dobrovolnice hnutí Brontosaurus pomáhala ve škole učit místní děti.
Velmi zajímavou a poutavou formou povídala o životě lidí žijících v oblasti Ladaku
a o tom, jak se dokázala vyrovnat s pobytem ve velmi skromných podmínkách ve
velké nadmořské výšce. Mezi její největší
zážitky patřilo setkání s Dalajlámou v Lehu,
hlavním městě Malého Tibetu, kam byla
pozvána s ostatními dobrovolníky.
Poslední březnový pátek přijal
pozvání známý kájovský cestovatel, dobrodruh a horolezec Josef Beňo (viz foto
u článku). Vyprávěl nám o měsíčním pobytu a putování po Nepálu, kde zdolával vr-

choly Himalájí, navštívil údolí
města Káthmándú s věhlasnými památkami zapsanými do
seznamu památek UNESCO,
sjížděl na raftu divokou řeku
Trisulli obtížnosti 3+ a na slonech projížděl džunglí v národním parku Chitwan.
V době přípravy tohoto čísla do tisku měli zájemci možnost besedovat s dlouholetým kronikářem obce
Antonínem Šímou o historii
kroniky Kájova.
Dalšími hosty, kteří přijali pozvání do „Večerní
kavárny“, budou Šárka Dušáková (vítězka
Českého poháru ve sjezdu na horských
kolech), Marián Rojíček (Jižní Amerika),
Václav Artur Jakubec (Kanada), Ing. Václav Augustin (turistika), Josef Batík (his-

torie kostela Nanebevzetí Panny Marie),
Vladimír Pišl (Volynští Češi).
Termíny jednotlivých besed se
dozvíte vždy z plakátků a z aktualit na
obecním webu www.kajov.eu
Petr Janíček

S dobrou pákou až do Malajsie

„Mít dobrou páku“ může někoho dovést až na mistrovství světa.
Do sportovních zpráv týkajících se naší obce patří pro úplnější
náhled informace o úspěších v soutěži ARMWRESTLING (přetlačování, páka), které si připsal do sportovní historie náš občan,
pan Jaroslav Sládek. Reprezentuje za Českou republiku. Vloni
9. září proběhlo 1. extraligové kolo v Češově, kde startoval do 95
kg a vybojoval 1. místo.
Letos 31. ledna začal osmnáctý ročník jedné z nejstarších a nejúspěšnějších soutěží u nás. Mezinárodní soutěže Golems Hand se zúčastnilo na sto padesát sportovců z více než
desítky zemí. V seniorech do 105 kg skončil z 12 soutěžících na
6. místě, v master nad 85 kg na 3. místě, 14. března proběhlo 4.
extraligové kolo v Podivíně, tam startoval do 105 kg a vybojoval
2. místo.
Posléze 11. dubna proběhlo 20. mistrovství České republiky. Zúčastnilo se jej bezmála 60 sportovců, kteří předvedli,
že patří mezi špičku ČR. Na toto Mistrovství republiky připravoval
pan Jaroslav Sládek juniora Tomáše Janků z Českého Krumlova,

a že má talent, se potvrdilo, Tomáš dle slov trenéra „stál celkem
6x na bedně“:
Dvakrát 1. místo: Novic LR (levá ruka) do 85 kg, a totéž umístění
Novic PR (pravá ruka) do 85 kg. Dvakrát 2. místo: Novic muži LR
do 95 kg, a totéž umístění Novic PR. muži do 95 kg.
Dvakrát 3. místo: Junioři + 80 kg LR a totéž umístění Junioři +
80 kg PR.
Sám Jaroslav Sládek skončil v kategorii do 105 kg na
3. místě a bez rozdílu vah také na 3. místě. Vzhledem k těmto
výsledkům si vybojoval účast na Mistrovství Evropy v bulharské
Sofii a na Mistrovství světa, které se koná v Malajsii, v hlavním
městě Kuala Lumpur.
Protože jsou tyto akce finančně nákladné a vše si hradí
soutěžící sami, bude se, dle svých slov, připravovat pouze na
MS, které proběhne od 25. září do 4. října.
Letošního reprezentanta v armwrestlingu za Českou republiku pro Mistrovství světa konaném letos v Malajsii se ptala
Libuše Semecká

Noc s Andersenem
Dne 27. 3. se v Obecní knihovně Kájov odehrál první ročník akce Noc s Andersenem s podtitulem Po stopách Kapitána Hooka. Hledání pokladu se zúčastnilo
celkem patnáct malých pirátů ze Základní školy Kájov.
Od páté hodiny odpolední
do desáté hodiny večerní
si piráti nejen vyzkoušeli
luštění šifer, střílení s luku,
vyrobili si i pirátská trička a
pásky a společně se za hlasitého pokřiku a pod vlajkou
Jollyho Rogera vydali ukořistit poklad.
Michaela Anderlová
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DEN OTCŮ NA HŘIŠTI

Obec Kájov a TJ SOKOL Kájov zvou
všechny zájemce, aby si přišli užít na
fotbalové hřiště Den otců, který se
slaví 20. 6. Program začíná ve 13.30
a bude pestrý: Ve 14 h vystoupení
klaunů (KLAUN HUGO), následovat
budou ukázky RC BUGGY (p. Hanzlík), RC modely letadel (p. Pešek),
připravena je střelecká soutěž pro tatínky (p. Fišer), také penalty do terčů
a soutěž o krále střelců; určitě pobaví
dovednostní soutěže tatínků a dětí
o ceny; k vidění bude ukázka hasičského vozu SCANIE a dalšího vybavení; a všechno korunuje živá hudba
(SODA&KOFOLA) a volná zábava.
Občerstvení zajištěno.
Vstup volný!!!
Ivo Rehberger
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Společenská kronika

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

Lazec
Agnesa Robová
Kájov
Marcela Kupečková
Marie Haklová
Richard Mančík
Růžena Müllerová
Růžena Ženíšková
Josef Frisch
Marie Böhmová
Petr Křimský
Gerhard Scherhaufer
Josef Palouda
Miloslava Rudolfová
Marta Scherhauferová
Josef Maleček
Antonín Nechanický (80)
Matylda Augustinová (87)
Hana Jaroschová
Zdeněk Hudeček
Bedřiška Červová (86)
Jaroslava Paloudová
Marie Fraňková (90)
Zdeňka Polláková
Ludmila Cimlová
Zdeňka Lízalová (87)
Vlasta Neuberková
Hana Švamberková
Anna Červová
Václav Hakl
Marie Láfová (83)

Anna Krauskopfová
Anna Kutláková
Jan Kalischko (90)
Kladenské Rovné
Josef Makovec
Marie Marešová
Marie Házová
Kladné
Ludmila Jarkovská
Marie Křížová
Blanka Neuberková
Křenov
Jiřina Bayerová
Jaroslav Mareček
Marie Míková
Miroslav Otmar
MUDr. Eva Krepsová
Petr Kreps
František Borovka
Mezipotočí
Pavel Kulík
Novosedly
Ing. Vladimír Křivánek
Jan Jany
Jana Neuberková
Miroslav Cifreund
Staré Dobrkovice
Jiří Russfell (88)
Libuše Bártlová
Jan Bártl
Marie Porkristlová (82)

Rozloučení

Děkuji všem za
kondolence
a vyjádření účasti
při posledním
rozloučení
s mým manželem,
panem Janem Fajtlem.
Ludmila Fajtlová

Gabriela Dornhacklová
Kateřina Dobrovodská
Josef Bauer
Miroslav Čondl
Jan Fajtl
Růžena Koritarová
Jiří Frisch

Dne 27. 3. se konal první letošní obřad vítání nových občánků.
Mgr. Lenka Augustinová, radní pověřená zastupovat starostu při obřadech, přivítala tyto: Annu Sophii Schönigerovou, Evu Čížkovou,
Aleše Jelínka a Tadeáše Marouska.

Dne 10. 4. se konalo druhé vítání nových občánků. Radní Mgr. Lenka
Augustinová, pověřená zastupovat starostu při obřadech, přivítala
dvě holčičky a dva chlapečky - Nellu Žílovou, Lindu Šeichlovou, Lukáše Homolku a Františka Picka.

Naše obec ve spolupráci s vikariátem Český Krumlov a farností Kájov uspořádala májový varhanní koncert se zpěvy v kostele. Ve hře na varhany se představil známý varhaník Aleš Nosek. Zazněly skladby chrámové hudby autorů jako jsou G. F.
Händel, A. Vivaldi, A. Mozart, F. X. Brixi. Vstupné bylo dobrovolné ve prospěch kostela.
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Jubileum

Časopísek má 15. narozeniny

Milí naši čtenáři,
v roce 2000, 13. března v noci, jsme vydali první číslo našeho Časopísku. Na zcela
první výtisk jsme se podepsali, kdo jsme
u toho v tu chvíli byli: já, dcera a radní Libor Michálek.
Půjdu teď proti proudu času,
a omluvte mě, že jsem trochu sentimentální. Je to tak, jako když vzpomínáte, jak
vám rostlo dítě.                        
Jak se bude jmenovat? Název
“časopísek” jsem při přípravě používala
pracovně, a průběžně jsme hledali název,
a řekly mi děti, které “časopísek” ode mě
stále slyšely: “A proč by se tak nemohl
taky jmenovat?” Dcera nakreslila obrázek
přesýpacích hodin a výklad slova časopísek dostal najednou druhý význam - písek
měří čas. Z obrázku později vytvořila již
jako grafička Časopísku jeho logo.
Mým největším a neocenitelným
spolupracovníkem při nelehkých počátcích byl radní Libor Michálek, spolehlivý,
plný nápadů a zručný. Hlavně pracoval
s nadšením a nasazením pro věc. Bez
nadšení to opravdu nešlo a dosud nejde. Pracuje se po večerech a o volných
dnech. V roce 1996 se objevuje na úřadě první počítač, ovšem s textovým editorem Classic (program zdarma, obdoba
T602) v dossovském operačním systému.
V roce 2000 jsme si proto ještě nějaký
čas mohli nechat jen zdát o nějaké funkci,
která by při tvorbě účinně pomáhala. To
nás ale neodradilo a různými cestičkami
jsme se prokousávali k cíli. Začínali jsme
obdobím, kdy jsme obsah na stránky doslova lepili. Sloupečky a obrázky jsme vytiskli, vystřihli, sestavovali kompozici na
papírech správného formátu, pak vše vlepili a posléze se takto sestavená stránka
překopírovala do finální podoby.
Také čarování s kopírkou měl
na starosti Libor Michálek. Nebylo jednoduché docílit přijatelné kvality obrázků
několikrát kopírovaných fotografií. Příprava čísla byla po všech stránkách pracná
a zdlouhavá, ale zároveň tvůrčí a zajímavá. Číslo od čísla jsme nabývali zkušenosti, což se postupně odráželo ve velikosti
článků, v celkové typologii, v obrázcích,
fotografiích. Zpočátku nás oslňovaly možnosti internetu coby nezměrné zásobárny
obrázků a fotografií, ale vzhledem k autorskému zákonu jsme pochopili, že tudy
cesta nevede. V některých číslech jsou
proto ilustrace vlastní nebo i dětí a jinak
fotografie z obecního archívu.
Fotografie. Snímky dlouholetého kájovského fotografa pana Josefa Batíka byly a stále jsou velmi dobrým zdrojem
dokumentace života v obci. Pustila jsem
se do fotografování také sama. Nejdříve
kompaktem SMENA, později jsem použí-
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vala kvalitní ZENIT. Bohužel i jinak dobré
fotografie zkopírované do prvotisku Časopísku nebyly po dalším zkopírování valné kvality. To se výrazně zlepšilo s koupí
digitálního fotoaparátu OLYMPUS v roce
2003 a Časopísek se mohl tisknout přímo

1. číslo občasníku

vě bojovala s technikou, která byla k dispozici. Ponaučena jsem pak sestavovala každou stránku extra, to se osvědčilo,
a takto jsme pracovali, než jsme nakonec
zadali práci tiskárně. Počet potřebných
výtisků se zvyšoval s rostoucím počtem
obyvatel a kopírka již takové množství
zvládala těžko. Jenže novinka - bylo třeba
připravovat podklady ve správné podobě
pro velkou tiskárnu, protože ta tiskne na
jiném principu. Spolupráce s grafičkou
tiskárny se tehdy příliš nedařila, nakonec
se přípravy podkladů chopila grafička Časopísku, měla už v té době i redaktorské
zkušenosti z práce v Českokrumlovských
listech. Zpočátku se Časopísek tiskl černobíle, později měl první a poslední stránku
barevnou, ale protože jsme měli a máme
k dispozici dostatečně kvalitní fotografie,
tiskne se Časopísek barevně celý.
Autorské příspěvky. Pravidelně
dodávali a dodávají podklady nebo příspěvky zástupci školy, hasičů, sportovců.
Začínali ředitel ZŠ Mgr. Josef Maleček
a ředitelka MŠ Věra Augustinová, také
paní Jarmila Šetková, a později ředitelka
sloučené ZŠ a MŠ Mgr. Lenka Augustinová. Z tělovýchovy to byl a ještě je
pan Daniel Vejvoda za fotbal, pan Miroslav Haňka přispíval za šipky, paní Alena
Krauskopfová za volejbal, podklady dále
poskytoval pan Jaroslav Sládek. Poté
převzala zpracovávání sportovní tematiky
pracovnice obecního úřadu Martina Kopřivová, která posílila redakční radu jako
stálá redaktorka. Za hasiče psával Libor
Michálek, pracovnice úřadu Jana Pecho-

z počítače. Do databáze obecní fotobanky
nám začal pravidelně přispívat velmi kvalitními fotografiemi pan Karel Moc (hlavně ze školy a z vítání občánků - poté, co
se odstěhoval, po něm převzal částečně
štafetu Jiří Semecký), Karel Moc se stal
v roce 2007 obecním webdesignerem.
Obě fotokroniky - v Časopísku
tištěná a na webu elektronická, daleko bohatší a přístupná
každému - jsou bohatým zdrojem i pro obecní kroniku jako
takovou. Postupně získáváme
další zapálené přispěvatele,
jak se to se ukázalo při balonádě v roce 2010 nebo v roce
2013 při oslavách 750 let (např.
pánové Josef Beňo, Pavel Jindra, Tomáš Hora, Zdeněk Pluhař, Jaroslav Červ). Cenná
témata všednodenního života
zachycuje na svých snímcích
Libor Michálek nastavuje kopírku - tiskárnu
stále hlavně pan Josef Batík, ze
školy jsou k dispozici ke stažení fotografie vá jako třetí redaktorka, dále přispívá Bc.
ze školního webu od ředitelky Mgr. Lenky Jan Čulík. Časopísek tak v pravidelných
Augustinové a ostatních učitelek.
rubrikách může přinášet zprávy z jednáTexty. S příchodem WINDOWS ní zastupitelstva, rady, obecního úřadu,
a textového editoru WORD jsme ve vývoji informuje o práci školy a činnosti spolků,
doslova poskočili. Dalo se hned psát do o kulturních a společenských událostech,
sloupců! Z neznalosti jsem ovšem nejdříve otiskuje zajímavosti z historie obce. Jsme
stavěla stránky, jako když se plete šála, tj. rádi, pokud dostaneme od někoho podnět
celý časopis v jednom, přičemž se každou nebo příspěvek.
opravou sazba každé stránky porušila.
Libuše Semecká
Dlouhé hodiny jsem po večerech tvrdohla-
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Mistr Jan Hus - čím nás stále oslovuje

Brožík,Václav. Mistr Jan Hus před koncilem Kostnickým. 1883. Praha, Staroměstská radnice

Od roku 1990 slavíme 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa - jako
státní svátek. Letos uplyne 600 let od
této události. Pro mnoho pracujících to
znamená jen to, že nemusí v tento den
do práce. Ale neměli bychom si položit otázku, v čem byl Mistr Jan Hus tak
významnou osobností, že tento svátek
slavíme jako státní? V čem jeho odkaz
přetrvává do dnešních dnů a co bychom si tento den měli připomínat?

Život

Jan Hus se narodil kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic. O jeho dětství toho mnoho nevíme. První zmínka o něm pochází
ze září roku 1393, kdy složil první bakalářské zkoušky, které mu otevřely cestu
k první promoci1 a k titulu bakalář. Jan
Hus studoval na pražské univerzitě artistickou fakultu, kde mu byl v roce 1396
propůjčen titul mistr svobodných umění.
V roce 1398 byl již jako univerzitní mistr
vysvěcen na kněze a začal kázat v kapli
sv. Michala. V roce 1402 pak začal kázat
v Betlémské kapli2. Rok předtím, 15. října 1401, byl Hus zvolen děkanem artistické fakulty na zimní semestr 1401 – 1402
a v roce 1409 rektorem Karlovy univerzity.
Zde prosazoval větší podíl Čechů na jejím
řízení.
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Husovým velkým vzorem byl
John Wycliffe, v Čechách známý spíše
jako Jan Viklef. Tento anglický teolog na
Oxfordské univerzitě byl propagátorem
reforem katolické církve. Je považován za
předchůdce protestantské reformace. Viklefovy nauky Jan Hus převzal a spojoval
je s reformními snahami v církvi. Zpočátku
měl sympatie arcibiskupa Zdeňka Zajíce a
českého krále Václava IV. Jeho kázání mu
byla tolerována. Ale v roce 1408 (za podpory papeže Alexandra V.) se arcibiskup
postavil proti každému, kdo uznával Jana
Viklefa a přikázal všem odevzdat jeho spisy. Čeští mistři a studenti odmítli poslušnost a spisy nevydali. Arcibiskup tedy dal
v roce 1410 všechny Viklefovy spisy spálit
jako kacířské a na Jana Husa byla uvalena papežská klatba.
Pro Jana Husa znamenalo uvalení klatby zákaz konat v Praze církevní
obřady. Přesto nebral papežův příkaz vážně, a odvolal se ke Kristu jako „nejvyššímu
soudci“. Opustil Prahu, usadil se na Kozím
hrádku a v roce 1414 na Krakovci, kde kázal česky venkovskému lidu a psal česká
díla. V Čechách byl Jan Hus v bezpečí,
byl pod ochranou krále Václava IV., který ho ani nemohl vydat žádnému soudu,
pak by bylo české království nařčeno z kacířství. Obrat nastal v roce 1414, kdy se
konal koncil v jihoněmecké Kostnici. Ten

měl mimo jiné reformovat církev a odstranit současné kacířské názory či „bludy“.
Z toho vyplývalo, že proces s Janem Husem bude tvořit jednu z nejvýznamnějších
položek koncilu. Zde se měl Hus omluvit
za své kacířství. Císař Zikmund ho žádal,
aby se autoritě církve podřídil. Zároveň
mu byly přiřčeny i názory, které nikdy nehlásal. Byl vězněn, tělesně trestán, byl na
něho vyvíjen psychický nátlak, ale ani přesto Hus neustoupil ze svých názorů. Byl
obviněn ze šíření učení Jana Viklefa, ze
snahy bránit odsouzení jeho článků, učení
a nauky. Bylo nařízeno spálit i jeho vlastní
knihy a byl prohlášen za zatvrzelého kacíře. Mistr Jan Hus své názory neodvolal.
Dne 6. července 1415 byl upálen na hranici před hradbami Kostnice. Jeho popel
by vhozen do Rýna, aby z něj, jako kacíře,
nic nezůstalo a aby jeho příznivci nemohli
jeho ostatky uctívat.
Husova mučednická smrt a jeho
učení dalo vzniknout husitskému hnutí,
české reformaci a úsilí o proměnu katolické církve. Jako rektor se zasloužil o vydání Dekretu kutnohorského, který podstatně
zmenšil vliv německých mistrů na pražské
univerzitě. Nemalý podíl má na reformě
českého pravopisu.

Nejvýznamnější díla

Hus psal především traktáty. Nebránil se
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však ani rozsáhlejším dílům. Díla, která
tvořil pro církev, psal latinsky, pro prostý
lid pak česky. Jeho díla jsou charakteristická přístupným jazykem a jasnou kompozicí. V našem článku vybíráme ta nejvýznamnější:

O církvi (De ecclesia)

– dílo psané latinsky. Zde Hus pojímá církev jako společenství předurčené ke spáse. Za příslušníka církve považuje toho,
kdo žije podle Kristových přikázání, a tím
dokazuje opravdovou lásku k Bohu. Kdo
svými skutky jedná proti Písmu, není pravým křesťanem a Boha nemiluje. Hlavou
církve není papež, ale Kristus. Pokud papež jedná v rozporu s Božím slovem, pak
nemá právo nazývat se Kristovým zástupcem a věřící pak nejsou povinni jej uznávat. Měřítkem pravosti učení je Bible. Dílo
se opírá o učení Jana Viklefa.

Proti bule papežské

– dílo psané latinsky. Hus vystupuje proti
prodávání odpustků, přímo napadá papeže. Tento spis zapříčinil Husovo vyhoštění
z Prahy.

lišuje „věřit v Boha“ a „věřit Bohu“ – věřit
v existenci Boha ještě neznamená, že je
člověk křesťanem. Být pravým křesťanem
znamená věřit Bohu, tedy Božímu slovu
a podle něho jednat.

Knížky o svatokupectví

– kritika soudobé církve. Toto dílo bylo
napsáno po zákazu působení v Betlémské kapli. Za svatokupectví považovat vymáhání poplatků za církevní obřady bez
ohledu na chudobu věřících. Prosazuje
zde odebrání majetku církevním hodnostářům, avšak neříká, komu by měl patřit.

Postila

(z latinského post illa verba, tj. po oněch
slovech – tedy slovech evangelia) – dílo
psané česky. Soubor kázání, které vzniklo
po jeho nuceném odchodu z Prahy.

O šesti bludiech

– Hus se zde zamýšlí nad vztahem mezi
církví a světským světem.

O pravopise českém
(Orthographia Bohemica)

– dílo psané latinsky. Jedná se o nejvýznamnější dílo z pohledu české gramatiky.
Odstraňuje z gramatiky dosud používané
spřežky a zavádí jako první pro slovanský
jazyk diakritická znaménka. Hlavním záměrem bylo zjednodušit a sjednotit pravopis. Měkkost se dala naznačovat tečkou,
délku určovala čárka namísto zdvojených
samohlásek.

Výklad Viery, Desatera
a Páteře

– dílo psané česky. Výklad víry, desatera Božích přikázání a motlitby Otčenáš
(Páteř = Pater noster, latinské označení
motlitby, pozn. aut.). Hus v tomto díle od-

Mistr Jan Hus. Zdroj Profimedia.

Je zřejmé, že Husův odkaz je pro nás jako
pro národ velmi důležitý. Rok 1415 vstoupil do našich dějin jako jedno ze zásadních dat, které nějakým způsobem předznamenaly další osudy českého národa.

Vedle věrozvěstů Cyrila a Metoděje, sv.
Václava, Karla IV., Jana Ámose Komenského, Jiřího z Poděbrad či Tomáše Garrigue Masaryka patří Mistr Jan Hus mezi
největší osobnosti našich dějin.
Nejenže položil základy nové
gramatiky, která tvoří dnešní gramatickou
základnu, ale hlavně se nebál veřejně
vystupovat se svými názory, které čerpal
přímo z bible, nic si nevymýšlel. Jeho učení bylo blízké široké veřejnosti, především
chudým lidem. Uvědomoval si, že ne každému je umožněno získat vzdělání. Navíc
působil v období, které již nebylo zcela
jednostranně názorově vyhraněno, co se
týká náboženského přesvědčení. Začínají
se objevovat nové proudy, se kterými si
církev nevěděla rady, a nebyla ve svých
verdiktech zcela jednotná. Velkou roli
v jeho osudu sehrálo i to, že o moc v katolické církvi usilovali dokonce tři papežové, což ji dost oslabovalo, a další oslabení
vlivem Husova učení si nepřál ani císař
Zikmund.
Mistr Jan Hus je důležitý nejen
pro naši historii, ale především pro naše
dnešní uvědomění si, co vše byl pro své
učení a přesvědčení schopen snést a vytrpět. I když věděl, že ho za důslednou
obhajobu vlastních názorů čeká jistá smrt,
svá přesvědčení nezměnil a své názory
neodvolal. Z jeho příkladu čerpaly sílu další velké osobnosti národa.
Jana Pechová
Zdroje:
Šmahel, F.: Jan Hus – život a dílo,
Praha 2013;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus;
http://www.spisovatele.cz/jan-hus#cv;
Prokop, V.: Dějiny české literatury
od starověku do počátek 20. století,
Praha 2001;
Chadima Martin: Mistr Jan Hus – Člověk, teolog, mučedník, Praha 2014

Šest století, a Husův oheň je dosud palčivý
Letošní oslavy 600 let od smrti Mistra Jana Husa probíhají různými způsoby v různých institucích po celé republice a po celý rok. Vyvrcholením budou Husovské
slavnosti 5. a 6. července 2015 v Praze. Nabídnou
pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském
náměstí. Na Ovocném trhu bude možné zažít atmosféru
středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních
kostelích proběhne poutnický program a další literární,
hudební a interaktivní programy.
Jan Hus má bezesporu velký význam pro náš
národ. A nejen historický, nejen jazykovědný, nejen literární, ale mravní. První, co se nám vybaví, je právě
jeho smrt upálením, kterou podstoupil dobrovolně, ač
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se mohl zachránit: kdyby myšlenky, které kázal proti vůli
církve, odvolal, kdyby zvrátil svou nalezenou a kázanou
cestu k pravdě, kdyby popřel, pro co žil a dýchal. Smrt
nevyhledával, ale nebál se jí, pokud by jeho další život
znamenal zradu tisíců lidí, kteří mu věřili.
Úplné rehabilitace se nedočkal od katolické církve
ani po 600 letech. Velký krok ke smíru však učinil papež Jan Pavel II. na římském sympoziu o Mistru Janu
Husovi, které se konalo ve dnech 15. - 17. 12. 1999 ve
Vatikánu, kdy vyjádřil „hlubokou lítost nad krutou smrtí
Jana Husa, která se stala zdrojem mnohých konfliktů
a rozdělení v myslích i srdcích českého národa“.
Nad Hradem z úcty k památce vlají na přání prezidenta M. Zemana od 5. června do 6. července dva husitské prapory. Naposledy byly vyvěšeny za prezidenta
T. G. Masaryka.		
Libuše Semecká
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První kájovská traktoriáda

2. místo: Jan Müller a ZETOR 4011 (r. 1964)

Vítěz prvního ročníku: Michal Kmoch s doma vyrobeným traktorem JAWA 250 z roku 2000.

V pátek 8. května, ve státní svátek, se
uskutečnil 1. ročník Kájovské traktoriády.
S nápadem přišel pan Petr Janíček, zorganizoval ji Sbor dobrovolných hasičů ve
spolupráci se spolkem Radost pro všechny
a s podporou obce. Jak celá akce dopadne, bylo pro všechny zúčastněné velkým
otazníkem a s napětím očekávali páteční
11. hodinu, kdy začínala prezence závodníků. Nakonec se jich zapsalo dvacet.
Sešlo se několik typů traktorů
staré známé značky Zetor z let 1946 –
1969, samozřejmě ale i novější typy. Některé zetory dokonce jejich majitelé kdysi
získali od Státního statku Kájov. Díky traktoriádě se všichni na chvíli vrátili do míst,
kde kdysi statek fungoval - do dnešního
areálu Boxitu. Potěšením pro oči diváků
byl traktor STEYR vyrobený v roce 1953
nebo o něco modernější typ STEYR Diesel traktor z roku 1957. Soutěžilo i několik
traktorů vyrobených doma. Jednu z po-

Na své si přišli i nejmenší traktoristé

strana 14

3. místo: Jan Albert a ZETOR KRYSTAL 8011
(r. 1978)

sledních jízd měl i obecní traktor TK – 4, dobrovolných hasičů pan Jaroslav Mikterý ke Kájovu neodmyslitelně patří již chálek, též obecní zastupitel, a za spolek
dlouhé desítky let.
Radost pro všechny paní Petra MichálCelé klání začalo ve 13 hodin. ková. Diváckou soutěž o nejhezčí traktor
Soutěž byla složena z několika částí. Nej- roku 2015 vyhrál traktor pana Gerharda
prve byl slalom couváním, následovalo zapřažení káry a slalom vpřed
ke stanovené metě. Dále
následoval
rychlostní
úsek, na daném místě
pak vypřažení káry a opět
slalomem dojet do cíle.
Velký zájem byl
i ze strany diváků, odhadem jich přišlo kolem tří
set! Většina z nich měla
svého favorita, kterému
fandila, díky tomu tu byla
velmi příjemná atmosféra.
Vítězem prvního
r o č n í - Diváckou cenu za nejhezčí traktor získali manželé Scherhauku se ferovi
stal pan Michal Kmoch Scherhaufera z roku 1953. Cenu z rukou
s doma vyrobeným ředitele závodu Františka Michla převzali
traktorem JAWA 250 společně manželé Scherhauferovi - paní
z roku 2000. Na dru- Scherhauferová celou soutěž absolvovala
hém místě skončil Jan jako zkušený spolujezdec.
Müller, který soutěžil s
Svým způsobem ale zvítězili
traktorem ZETOR 4011 všichni, kdo našli chuť změřit své síly a
z roku 1964. Třetí mís- hlavně představit své krásné stroje. Velmi
to obsadil pan Jan Al- hezké věci jsme se dočetli v dokumenbert se strojem ZETOR tech, které majitelé o svých traktorech
KRYSTAL 8011 z roku vyplnili. Možná budeme mít v některém z
1978. Ceny předávali dalších čísel Časopísku možnost podělit
za obec Kájov člen- se s vámi o ty nejhezčí, jako jsou jména
ka obecní rady Lenka či informace uvedené v kolonce nejvyšší
Augustinová, za Sbor
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rychlost, či kuriozity a zajímavosti. Např.
v kolonce nejvyšší rychlost: „záleží na
kopci, 25 – 27 km/hod, když zafouká vítr
do zad, co to dá…“
Po vyhlášení výsledků pak celou akci zakončilo defilé všech soutěžních
traktorů, v čele jel vyzdobený obecní traktůrek, za kterého už se hledá náhrada.
Své síly si mohly změřit i děti na

svých malých šlapacích traktůrcích. Musely absolvovat slalom, jízdu zručnosti,
poznávat dopravní značky a skládat puzzle s motivy traktorů. Ty, které všechny
discipliny bez chybičky splnily, obdržely
dětský „řidičský průkaz skupiny T“ s platností na 2 roky na území obce Kájov. Jen
pro zajímavost – celkem bylo vydáno 110
řidičských průkazů – zájem dětí nás moc

potěšil. K řidičskému průkazu každý čerstvý řidič dostal i perníkový traktůrek nebo
kremrolku a několik sladkých odměn. Kdo
chtěl, mohl si na památku vyzdobit obrázky traktorů i tričko.
Mgr. Lenka Augustinová
předsedkyně kulturní komise obce

Máme pod čepicí
Třicet obyvatel Kájova si potvrdilo, že
„Má pod čepicí“
Krátce před Vánocemi skončil v obci Kájov tříměsíční vzdělávací
kurz projektu Mám pod čepicí. Zúčastnilo se ho 24 žen a 6 mužů. Kurz
pořádala českobudějovická Attavena
ve spolupráci se starostou obce Bohumilem Šípem a ředitelkou ZŠ Mgr.
Lenkou Augustinovou.
Kurz byl zaměřen především
na počítačové dovednosti, ale nezapomnělo se ani na spotřebitelské,
právní a další užitečné znalosti. Co se
tedy účastníci všechno naučili? Pracovali s internetem a e-mailem a zjistili, jak dohledat potřebné informace
díky klíčovým slovům a frázím nebo
pozvat známé k chatu. Seznámili se
s nejdůležitějšími kancelářskými programy MS Word a MS Excel, které jim
poslouží k tvorbě textových dokumentů a tabulkových přehledů pomocí vybraných funkcí. Velmi se líbila i lekce
o úpravě fotografií, ve které se všichni
naučili stahovat obrázky z fotoaparátů
do počítače, následně je upravit a pak třeba odeslat e-mailem přátelům.
Jedním z účastníků byl i pan
Martin Strejc: „I když se počítám k mírně
pokročilým, naučil jsem se mnoho šikovného. Určitě se mi hodí i lekce virtuálního
kolegy. Neopomenutelný byl příjemný přístup lektorů Viktora a Petry.“ říká o účasti
v kurzu. Pan Strejc, stejně jako dalších
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29 účastníků, absolvoval kurz úspěšně
Účastníci měli kurz bezplatně.
a získal osvědčení.
Projekt Mám pod čepicí (CZ.1.07/3.1.00
Všechny zaujala i lekce zaměře- /50.0021) je financován z prostředků ESF
ná na práva spotřebitelů při reklamacích prostřednictvím Operačního programu
a změny vyplývající z nového občanského zákoníku
Více informací, ohlasy a fotografie z výuky lze nalézt
pod vedením Romana Burena internetové adrese
še z asociace SOS (Sdružewww.mampodcepici.webnode.cz.
ní obrany spotřebitelů).
Marie Valentová, tel. 608 152 234,
 	
„Studenti v Kájoe-mail: marie.valentova@attavena.cz
vě byli
moc fajn,“ říká zku- Vzdělávání pro konkurenceschopnost
šený lektor Viktor a státního rozpočtu ČR. Jako bonus kažVáňa, který celý dý účastník obdržel bezplatný přístup
kurz vedl. „Byli zde k vzdělávacímu portálu Virtuální kolega
jak začátečníci, tak na adrese www.virtualnikolega.cz. Na
i lidé, kteří již s počí- něm si mohli vybrat ze spousty studijních
tačem léta pracovali. materiálů - videí, kvízů, cvičení a dalších
Přesto si však všich- materiálů k tématům MS Word, MS Excel,
ni z kurzu odnesli tvorba životopisu, webových stránek, příněco nového a pří- prava prezentací, úprava fotek a mnoho
nosného. Navíc zde dalších. Kájov je jednou z devíti obcí do
panovala opravdu 2000 obyvatel v Jihočeském kraji, kde již
přátelská atmosféra, kurzy proběhly. V dalších pěti právě probídíky které na výuku hají a ještě nejméně 4 obce na Vysočině
v Kájově moc rád kurz teprve čeká.
vzpomínám.“
Marie Valentová
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Fotokronika 2015

Duben 2014. Torzo kamenných božích muk toskánského typu
v Přelšticích před opravou

Květen 2015. Barokní sloupková muka toskánského typu po restaurování (MgA J. Korecký a MgA L. Hosnedl)

Prosinec 2014. Probíhají terénní práce u nově vybudovaných
podzemních prostor čističky

Květen 2015. Nadzemní krytá část čistírny zapadá do krajiny – kopíruje tvarosloví současných rodinných domků

Prosinec 2014. Připravená betonová deska vzadu s dvěma odkrytými „bazény“

Květen 2015. Jedna ze dvou zde nainstalovaných technologií

ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR
pod č. e. MK ČR E 14955. Toto číslo 1/2015 mělo uzávěrku dne 25. 5. a vyšlo v nákladu 700 výtisků dne 17. 6. 2015.
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