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Vážení spoluobčané!

Vánoce jsou za dveřmi a s nimi ruku v ruce konec roku. Sice každý z nás máme jiné zážitky - osobní, rodinné, pracovní, ale přece
všichni něco společného máme – jsme tady v Kájově doma. Ale
jistě se snažíme všichni, aby se nám doma žilo co nejlíp.
S tím ze strany obce souvisejí stavební práce na veřejně prospěšných stavbách. Nejviditelnější byla rekonstrukce školního hřiště na
multifunkční. Zároveň se postavilo tolik potřebné nové oplocení a bude
vybudován chodník podél komunikace od školy ke Konibaru. Stromy
u školy byly podrobeny dendrologické prohlídce, a protože jejich zdravotní stav nebyl příliš dobrý, byly odstraněny. Místo nich budou vysázeny
nové. Hřiště bude sloužit škole, tělovýchově i veřejnosti. Nečekaně komlikovanou se ukázala úprava parkoviště u obchodů včetně navazujícího chodníku na Boletické. Zářný příklad střetu teorie s praxí. Bylo nutné
dodatečně zpracovat výškopisný plán na základě skutečných terénních
navýšení a pozměnit projekt v umístění a průběhu chodníku. Třetí dotace pomohla zrekonstruovat dětské hřiště u MŠ a opravit herní prvky na
veřejných dětských hřištích včetně dobudování dopadových ploch, které
tam předtím nebyly. Plánované opravy komunikací byly dokončeny. Také
byl zhotoven pasport dopravního značení přímo související s pasportem
místních komunikací tak, abychom mohli do budoucna žádat o dotace
na opravy místních komunikací, případně na vybudování nových.
Na příští rok jsou připraveny k možné realizaci projekty na
technologickou část rekonstrukce úpravny vody ve vodojemu U Urbánka a na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Křenově. Máme též zpracovaný projekt pro neodkladné opravné a záchranné práce na kostele
v Boleticích, včetně statického zajištění souvisejících stavebních prvků
okolo něj (ohradní zeď, márnice), které jsou v památkově chráněném
režimu, abychom mohli co nejdříve na jeho opravy čerpat také dotace.
Pochvalu si zaslouží kulturní komise, které se podařilo zpřístupnit boletický kostel pro prohlídky i kulturní akce. Vesměs to jsou
koncerty, která pomalu přecházejí z letní sezóny do adventního času a
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pomohou navodit klidnou vánoční atmosféru. Výborná je spolupráce
s obecní školou. Kromě skvělých výsledků ve vzdělávání školáci i děti
z MŠ účinkují při obecních slavnostech, při vítání občánků, Dni seniorů,
zpívají u vánočního stromu, a po celý rok připomínají v obci lidové zvyky. Pozornosti nemůže ujít činnost spolku Radost pro všechny, který ve
spolupráci s obcí a se školou pořádá mnoho akcí a mj. doslova zvedá lidi
ze židlí a zavádí je ve svých “Pochodech kolem Kájova” na místa, kde
mnozí nikdy nebyli. “Páteční kavárny”, které organizuje zastupitel Petr
Janíček, si také našly své příznivce - umožňují setkání a povídání si se
zajímavými lidmi z obce, přispívají k pocitu sounáležitosti.
Nemohu opomenout a chválím práci obecních hasičů i sportovců, tradičních pilířů obecního života. Bez nich by nebyl výčet úplný.
Fungovali dobře a spolehlivě i v letech, kdy prakticky nikdo jiný nepřikládal ruku k dílu.
Letos byly připojením desáté části obce nebývale zvýšeny
nároky na práci úřadu, a také zaměstnanců na úseku veřejné zeleně
a údržbě - musím říci, že si jejich práce velmi cením a děkuji za jejich
odpovědný přístup. Děkuji dále fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům na území obce, za snahu vyjít obci vstříc a spolupracovat
v oboustranný prospěch při řešení a podpoře různých záležitostí - ať majetkových, kulturních, provozních. Nakonec jsem si nechal Vás, milí spoluobčané, Vám děkuji za převážně bezpečnou, klidnou a čistou obec, za
dobré podněty a za pomoc, kterou mnohdy nabízíte.
Mám ale také své malé a splnitelné přání. Při vývozu zejména
biologického odpadu využívejte sběrný dvůr v areálu Zity Kájov, máme
s ním uzavřenu smlouvu, pro občany je to zdarma. Na hnojiště u Novosedel patří opravdu jen odpad biologický. Naši zaměstnanci zde našli při
uklízení kromě nedozrálých rajčat i tyčky, s vyhozenými květinami i květináče, dokonce stavební suť. Tak to bych si přál, aby nebylo.
Přeji Vám klidné Vánoce a do nového roku jen to dobré.
Bohumil Šíp, starosta

Toto číslo vyšlo 9. prosince 2016

ČASOPÍSEK

Info z OÚ

Rada obce projednala a schválila
Rada obce Kájov se od posledního vydání Časopísku sešla
celkem sedmkrát a na svých jednáních projednala:
•
7 žádostí o odkoupení obecních pozemků nebo jejich
částí, a to o pozemky par. č. 63/27, 92/6, 981/22, 981/23
a 1030/6 v k. ú. Kladné, dále pak o část pozemku par. č.
2115 v k. ú. Novosedly u Kájova a nakonec o pozemek
par. č. 1772/1 v k. ú. Křenov u Kájova - o prodeji rozhodne
zastupitelstvo obce
•
1 návrh na směnu částí obecních pozemků par. č. 1412/1
a 412/71 v k. ú. Kladné za část pozemků ve vlastnictví společnosti ROYAS k. s. par. č. 2015/3 a 190/2 v k. ú. Kladné
– rozhodne OZ
•
6 žádostí o stavební parcely v lokalitě Boletická III – žádosti
byly zaevidovány
•
7 žádostí o prodej finských domků a přilehlých pozemků
v části obce Boletice – žádosti byly zaevidovány
•
3 žádosti o pronájem pozemků nebo jejich částí - z toho
ve dvou případech se jednalo pouze o prodloužení lhůty
již platné smlouv – jednalo se o tyto pozemky par. č. 2038
v k. ú. Novosedly u Kájova, par.č. 1410/1 v k. ú. Kladné
a potom o části pozemků par. č. 200/1, 201/1, 135, 281,
93/3, 354, 349, 243 a 173 v k. ú. Kraví Hora – smlouvy byly
již uzavřeny nebo se na nich pracuje
•
2 žádosti o pronájem obecního bytu a 1 žádost o jeho
výměnu – byl přidělen 1 byt v Boleticích
•
2 návrhy na změnu územního plánu obce Kájov týkající
se pozemků par. č. 1366/ v k. ú. Kladné a par. č. 271/5
a 281/8 v k. ú. Křenov u Kájova – rozhodne zastupitelstvo
obce
•
5 žádostí o finanční příspěvek, a to pro:
1. Nemocnici Český Krumlov a. s. na nákup ultrazvukového
přístroje k odhalení závažných nemocí dětí v novorozeneckém věku – ve výši 3.000 Kč
2. pana Gerharda Scherhaufera na uspořádání 16. ročníku
kájovského setkání heligónkářů – ve výši 4.000 Kč
3. „ Cyklo Kájov“ na uspořádání běžeckého závodu na cyklostezce mezi karavan kempem „ Petráškův Dvůr“ a Starými
Dobrkovicemi - ve výši 6.000 Kč
4. S
 DH Kájov na úhradu výdajů souvisejících se soutěží
„O pohár starosty obce Kájov“ - 10.000 Kč 
5. zapsaný spolek Linka bezpečí, z. s. ve výši 2000 Kč na
jejich činnost

•
2 návrhy smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví obce Kájov za účelem uložení zařízení distribuční soustavy elektrické energie,
a to na pozemcích par. č. 1275/1 a 1800 v k. ú. Novosedly
u Kájova a par. č. 2015/5 a 2068/3 v k. ú. Kladné – rozhodne OZ
•
změnu kapacity školní družiny při základní škole z počtu
59 dětí na počet 88 - od 1. 9. 2016 bude ZŠ navštěvovat již
113 dětí
•
navýšení kapacity základní školy ze 120 na 130 dětí s platností od 1. 9. 2017		
•
změnu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatřením
č. 10/2016, kterým se celkový příjem pro rok 2016 zvýší o 1.010 Kč, celkový objem výdajů se zvýší o částku
281.010 Kč, přičemž rozdíl ve výši 280.000 Kč bude vyrovnán změnou financování
•
složení hodnotící komise pro posouzení nejvhodnější
nabídky na akci „Parkoviště a chodník Kájov“ - Bohumil
Šíp, Daniel Vejvoda a Milan Ticháček a jejich náhradníky
Mgr. Lenku Augustinovou, Mgr. Leonu Hradeckou a Lukáše
Bínu
•
složení komise pro otevírání obálek na akci „Multifunkční
hřiště a oplocení“ - Bohumil Šíp, Daniel Vejvoda a Milan Ticháček a jejich náhradníky Mgr. Lenku Augustinovou, Alenu
Kutlákovou a Lukáše Bínu
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složení hodnotící komise pro akci „ Multifunkční hřiště
a oplocení“ - Bohumil Šíp, Daniel Vejvoda, Mgr. Lenka
Augustinová, Jiří Šmikmátor a Milan Ticháček a jejich náhradníky Bc. Dana Hansela, Bc. Jana Čulíka, Mgr. Leonu
Hradeckou, Vladislava Žilavého a Lukáše Bínu 		
cenovou nabídku na osazení lamp veřejného osvětlení na
cestu od prodejny Jednota ke školce a od školky k autobusové zastávce předloženou firmou Pavel Doušek ve výši
88.050 Kč + DPH

cenovou nabídku od firmy PasProRea s.r.o. na doplnění
pasportu místních komunikací a pasportu svislého dopravního značení obce Kájov o místní část Boletice za cenu
14.913 Kč včetně DPH

cenovou nabídku od společnosti CAP - NET s. r. o. na
instalaci wi-fi propojení obce Kájov s ČOV Kájov za cenu
30.300 Kč + DPH

navýšení počtu zaměstnanců na úseku údržby veřejného
prostranství a zeleně od měsíce června 2016 na 5 zaměstnanců					
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Kájov za rok 2015 s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč 271.954,91 Kč
přerozdělení kladného hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Kájov za rok 2015 ve výši Kč
271.954,91 Kč a jeho přesun přes rezervní fond do investičního fondu organizace a následný odvod z investičního
fondu ZŠ a MŠ Kájov do rozpočtu obce Kájov z důvodu, že
zdroje příspěvkové organizace jsou větší než jejich potřeba
užití 		
návrh, aby nové smlouvy o pronájmu bytů v Boleticích byly
uzavírány na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017
změnu subjektu ve smlouvě o pronájmu nebytových prostor
v budově čp. 100 v Kájově z původního O2 Czech Republic
a.s. na Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
návrh, aby obec Kájov, jako vlastník a provozovatel obecního vodovodu, vydala regulační opatření pro odběr pitné
vody, kterým se zakazuje zalévání zahrad a napouštění bazénů z vodovodního řadu obce Kájov, a to až do odvolání
poskytnutí paušálního příspěvku ve výši 450 Kč/měs. pro
místostarostu obce na služební hovory 
rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče o zakázku „Parkoviště a chodník Kájov“, a to
společnosti DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o.
s nejnižší nabídkovou cenou 2.596.724 Kč včetně DPH

záměr realizace akce „Vytvoření tlakových pásem a výměna sekčních uzávěrů“, která bude probíhat v průběhu
následujících dvou až tří let

výběr zhotovitele akce „Vodovod Kladné“ firmu PRVOK
s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 537.777 Kč včetně DPH

nákup mulčovače PERUZZO za nabídkovou cenu
168.190 Kč včetně DPH

žádost paní Ivany Brčákové, ve věci zredukování počtu
lišek na území obce Kájov – bude kontaktován majitel
honitby, aby provedl opatření
cenovou nabídku Ing. Jaroslava Prokopiuse na ocenění
rodinných domků v lokalitě Boletice - Dolany za celkovou
cenu 27.800 Kč včetně DPH

změnu rozpočtu obce na rok 2016, a to rozpočtovým
opatřením č. 13/2016, kterým se příjmy za rok 2016 zvýší
o 227.418 Kč, výdaje o 198.190 Kč, přičemž rozdíl ve výši
29.228 Kč bude vyrovnán změnou financování
cenovou nabídku od firmy MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r. o., na projekt statického zajištění
objektu kostela svatého Mikuláše v Boleticích, a to na opravy
havarijních stavů - 69.000 Kč + DPH, na průzkum – 8.000
Kč + DPH a na zaměření památky pomocí fotogrammetrie

2/2016

ČASOPÍSEK

Info z OÚ
•

•
•
•
•

•

35.000 Kč + DPH, tedy o celkové výši 112.000 Kč + DPH 
finanční podíl obce Kájov ve výši 664 205,79 Kč na opravu
a rozšíření stávající komunikace od Třech Svatých na
Přelštice, kde hlavním investorem akce bude soukromý
vlastník, jehož podíl na této akci činí 822 294,83 Kč

cenovou nabídku firmy Alena Hanselová IN-AL na služby
technického dozoru stavby „Parkoviště a chodník Kájov“ za
cenu 33.817 Kč + DPH

cenovou nabídku firmy Prefa Hubenov a.s. na zhotovení
schodiště na multifunkční hřiště u ZŠ za cenu 24.000 Kč –
stávající schodiště již nesplňuje bezpečnostní parametry 
cenovou nabídku jihočeské kapely „Kameňáci“ za hudební
produkci na Den důchodců za cenu 6.500 Kč

změnu rozpočtu obce pro rok 2016, a to rozpočtovým
opatřením č.14/2016, kterým se příjmy za rok 2016 zvýší
o částku 300 954,91 Kč, výdaje o 207 419 Kč, přičemž rozdíl
ve výši 93 535,91 Kč bude vyrovnán změnou financování
poděkování ředitelky ZŠ + MŠ Mgr. Lenky Augustinová
obecním zaměstnancům včetně brigádníků za jejich vstřícnost a ochotu při prázdninové rekonstrukci podlah v základ-

•

•
•
•

•
•

ní škole a opravách v mateřské škole
změnu rozpočtu obce pro rok 2016, a to rozpočtovým
opatřením č. 15/2016, kterým se příjmy pro rok 2016 zvýší
o částku 102.000 Kč, výdaje o 329.900 Kč a rozdíl ve výši
227.900 Kč bude vyrovnán změnou financování
cenovou nabídku Ing. Radka Máry na zpracování projektové dokumentace na akci „Kájov – napojení vrtu HV-3“ za
cenu 18.500 Kč

žádost o zamezení stékání povrchových vod z obecní
komunikace na pozemek v soukromém vlastnictví – akce
bude navržena do rozpočtu na rok 2017
záměr rozšíření místní komunikace v Kájově, a to od
sousoší Třech svatých směrem na Přelštice (na rozcestí
u Vejskrabů) - budou poptány 3 firmy, aby předložily cenové nabídky

záměr osazení veřejného osvětlení na místní komunikace
od sousoší Třech svatých směrem na Přelštice (na rozcestí
u Vejskrabů)

žádost o osazení dvou lamp veřejného osvětlení v zahrád(mk)
kářské kolonii u potoka ve Starých Dobrkovicích

O čem jednalo zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání Časopísku sešlo celkem dvakrát a na svých jednáních schválilo:
•
celkem 5 žádostí o prodej obecních pozemků nebo jejich
částí, a to par. č. 1197/24 v k. ú. Kladné, dále pak část par.
č. 1038/5 (cca 200 m2) a část par. č. 1039/21 (cca 50 m2)
k. ú. Kladenské Rovné a nakonec par. č. 935/1 a část par.
č. 2115 (cca 170 m2) v k. ú. Novosedly u Kájova
•
směnu pozemků v k. ú. Kladné mezi obcí Kájov a společností ROYAS k. s. tak, že část pozemku par. č. 2015/3
o výměře cca 205 m2, část pozemku par. č. 190/2 o výměře cca 15 m2, část pozemku par. č. 2135/2 o výměře cca
25 m2, část pozemku par. č. 1375/3 o výměře cca 150 m2
přejde z majetku společnosti ROYAS k. s. do majetku obce
Kájov a dále pak část pozemku par. č. 1412/1 o výměře cca
441 m2 a část pozemku par. č. 1412/71 o výměře cca 126
m2 přejde naopak z majetku obce Kájov do majetku spol.
ROYAS k.s.
•
3 podněty do Nového územního plánu obce Kájov týkající
se těchto pozemků: par. č. 973 v k. ú. Novosedly u Kájova,
par. č. 243/1, 730/13 a 271/ v k. ú. Křenov u Kájova, kde
majitelé žádají zařadit pozemek jako plochu pro výstavbu
rodinného domu - všechny žádosti byly postoupeny k dalšímu posouzení, zda je předmětné pozemky možné využít
požadovaným způsobem
•
1 žádost o pořízení změny územního plánu obce Kájov
z vlastního podnětu a na vlastní náklady – jedná se o pozemek par. č. 1366/2 v k. ú. Kladné, kde vlastník požaduje
pozemek zařadit jako plochy technického vybavení. V této
věci byl jako „určený zastupitel“ stanoven pan Bohumil Šíp
(bude spolupracovat s pořizovatelem), pořizováním změny
č. 8 ÚPO Kájov byl pověřen Městský úřad Český Krumlov
a zpracováním změny byl pověřen ARCHITEKTONICKÝ
ATELIER WÍZNER AA
•
zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2015 - příjmy činily 3.695.650 Kč, výdaje 1.765.000 Kč
•
závěrečný účet a celoroční hospodaření obce Kájov za
rok 2015 – příjmy činily celkem 9.140.162,03 Kč, výdaje
8.673.623,34 Kč
•
rozhodnutí o přijetí návrhu opatření k odstranění chyb a
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kájov za rok 2015
•
směrnici o schvalování účetní závěrky dle vyhlášky
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek
•
účetní závěrku obce za rok 2015

2/2016

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Kájov za
rok 2015
vyplacení dotace pro TJ Sokol Kájov z. s. ve výši 80.000 Kč
na zajištění provozu sportovního areálu TJ Sokol Kájov
v roce 2016
rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče o zakázku „Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ
Kájov“ a „Dopadové plochy pod stávající prvky Okružní ul.,
Májová ul. a Novosedly“ v obci Kájov, a to nabídky společnosti Český Trávník s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou
1.032.653 Kč včetně DPH - neuspěly nabídky společnosti
Auböck s. r. o. s nabídkovou cenou 1.039.814 Kč včetně DPH ani AVELANA CZ s. r. o. s cenou 1.057.462 Kč
včetně DPH
vyplacení dotace pro TJ Sokol Kájov ve výši 2.086.998 Kč
na financování akce „Výstavba multifunkčního hřiště a oplocení“ u ZŠ Kájov
smlouvu o dílo mezi obcí Kájov a společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s. r. o., jejímž předmětem
je zhotovení stavebního díla „Parkoviště a chodník Kájov“
dle cenové nabídky za cenu 2.596.724 Kč s DPH
rozpočtovou změnu pro rok 2016 rozpočtovým opatřením
č. 11/2016, kterým příjmy zvyšují o částku 150.000 Kč,
výdaje 3.100.000 Kč a vzniklý rozdíl ve výši 2.950.000 Kč
bude financován z přebytku hospodaření z minulých let
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce
ve věci umístění a provozování zařízení distribuce vysokotlakého plynu na pozemku par. č. 191 v k. ú. Kraví Hora
za úplatu 15.200 Kč bez DPH
4 smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného
břemene mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce,
jejichž předmětem je umístění a provozování zařízení
distribuce elektrické energie na pozemcích v majetku obce
Kájov, a to par. č. 93/5, •346 a •347 v k. ú. Kraví Hora, par.
č. 2015/2, 2068/3 a 1419/2 v k. ú. Kladné a par. č. 1275/1
a 1800 v k. ú. Novosedly u Kájova
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi
panem Josefem Irem jako povinným a obcí Kájov jako
oprávněným, jejímž předmětem je právo užívání, vstupu
a vjezdu na část pozemku par. č. 469/16 a 476/1 v k. ú.
Křenov u Kájova za účelem zajištění provozu, údržby
a oprav inženýrských sítí
smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Kájov jako povinným a Armádní Servisní p.o. jako oprávněným, jejímž před-
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mětem je bezplatné zřízení práva chůze a jízdy z důvodu
zajištění přístupu, správy a údržby domu čp. 42 v Boleticích, na pozemku par. č. 349 v k. ú. Kraví Hora
cenovou nabídku od společnosti SWIETELSKY stavební
s. r. o. na zhotovení akce „ZTV Za kostelem Kájov“ ve výši
664 205,79 Kč včetně DPH, kde nabídková cena odpovídá
velikosti vlastnického podílu obce Kájov na komunikaci
prodej finských domků a ostatních staveb a pozemků v lokalitě Boletice – Dolany v k. ú. Kraví Hora
veřejnoprávní smlouvu mezi městem Český Krumlov a obcí
Kájov o výkonu přenesené působnosti podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích – smlouva o projednávání
přestupků

•

•
•

Informace obecního úřadu
k provozu na přelomu roku
•

poslední hotovostní platby v roce 2016 budou
přijímány v účtárně do 21. 12., platby na běžný
účet jsou bez omezení
•
v době od 27. - 30. 12. bude obecní úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Nutné
případy budou vyřízeny po telefonické dohodě
•
první hotovostní platby v novém roce 2017
(za odpad a vodu) hraďte prosím až od 13. 2.
2017 (z důvodu probíhající inventarizace a přípravy auditu)
Omlouváme se za tato omezení a děkujeme za pochopení.
(ls)

•

smlouvu o připojení k distribuční soustavě prostřednictvím stávající přípojkové skříně umístěné na hranici pozemku par. č. 1656/70 k. ú. Kladné (vlastník František a Šárka
Cimlovi a Ing. Petr Picek), a to za částku 2.000 Kč, s tím,
že tato částka bude přefakturována vlastníkům pozemku
•
změnu rozpočtu obce Kájov pro rok 2016 rozpočtovým
opatřením č. 16/2016, kterým se výdaje zvýší o 1.054.000
Kč a rozdíl ve výši 1.054.000 Kč bude vyrovnán změnou
financování
dále se zabývalo:
•
zprávou o bezpečnostní situaci v obvodu Kájov spadajícím
pod OOP Větřní – 84 trestných činů
(mk)

Pozvánka na obecní ples
Vážení občané,
přijměte pozvání na 4.OBECNÍ PLES v sobotu 14. ledna 2017
od 20 hodin do sálu Konibaru. K tanci hraje ROSE BAND,
čeká Vás nejen taneční parket, na programu je módní přehlídka
historického spodního prádla a také taneční vystoupení charleston a kankán. Vstupné 120 Kč, tombola.
Těšíme se na Vás.
Jménem obce i svým srdečně Bohumil Šíp, starosta

Koncerty v kostele sv. Mikuláše v Boleticích

Přijďte v prosinci na koncerty: 10. 12. v 16 hod. adventní koncert (pěvecký sbor Perchta), 14. 12. v 17 hod. prohlídka kostela + 18 hod. Česko
zpívá koledy, 17. 12. v 16 hod. děti ZUŠ Kájov, 27. nebo 28. 12. pěvecký
sbor Harmonie. Zpřesněno bude na webu a plakátcích.

Umělci z Maďarska v boletickém kostele
V pátek 7. 10. se v kostele sv. Mikuláše
konal další z řady letošních koncertů. Tentokrát si mohli návštěvníci poslechnout těleso čítající v plném složení více než třicet
účinkujících.
V první části koncertu vystoupil
dechový orchestr Camerata XVII Orchester, který vznikl v roce 1976 z nejlepších
hudebníků a nástrojových umělců tehdejšího městského
orchestru
Rázene
v Budapešti. Zakladatelem a uměleckým
vedoucím orchestru
až do současnosti je
nevidomý Dely Csaba.
Ve
druhé
části vystoupil pěvecký sbor Rotunda, který vznikl v roce 1992
v Budapešti. Název
sboru není náhodný,
význam slova rotunda je zde chápán
jako koloběh, neustálý pohyb, změna. Tím
chtěl sbor naznačit,
že ve svém repertoáru chce představit co
nejširší spektrum hudebních stylů, autorů
ze světové hudební tvorby. Sbor založila
a doposud vede Annamárie Mózer Tótho-
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vá, stálým varhanním doprovodem je Lázár Balogh.
Na konci pak účinkovala obě
tělesa společně i pod taktovkou paní Annamárie Mózer Tóthové. Tento koncert
byl jedinečným zážitkem, zvuk dechových nástrojů v prostoru kostela rezonoval
snad v každém z nás. Velmi vhodně byl
vybraný i repertoár - střídaly se skladby

klasiků a maďarské staré písně, pro nás
posluchače něco zcela jiného, nového,
krásného…
Mgr. Lenka Augustinová

Nový život kostela
sv. Mikuláše

Od 1. ledna 2016 převzala do svého majetku obec Kájov kostel svatého Mikuláše
v Boleticích. Protože je to jedinečná kulturní památka, snažíme se jí věnovat co
nejvíce péče. Složitá a finančně náročná
bude rekonstrukce kostela a obnova interiérů. V tomto směru se rozbíhají jednání
s projektanty firmy MURUS a památkáři
v Českém Krumlově, NPÚ České Budějovice. Projekt na první nutné opravy je
již hotov a hledá se vhodný dotační titul.
V našich silách je péče o okolí kostela.
Díky jarní brigádě byla posekána tráva,
kostel a hřbitov byly očištěny od křoví
a náletů. V této podobě bylo okolí udržováno celé léto.
Během prázdnin, vždy ve středu
a o víkendu, byl kostel zpřístupněn návštěvníkům. Ti se mohli od průvodce
pana Gerharda Scherhaufera dozvědět
velmi mnoho zajímavého z historie kostela i okolí. Kostel v létě navštívilo kolem
600 lidí. Záznamy v knize návštěv se pochvalně vyjadřují nejen o krásném, byť
zničeném kostele, ale i o velmi fundovaném a milém provázení pana “kastelána“.
Chtěla bych mu touto cestou poděkovat
za čas a hlavně nadšení a lásku, kterou
kostelu svatého Mikuláše věnoval a věřím
i v letech příštích věnuje…
Mgr. Lenka Augustinová
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Hodnocení sezony 2016-17 podzim Sokol Kájov,
oddíl kopané

Do nové sezony 2016-17 jsme vstoupili
oslabeni o hráče Jiřího Čermáka a Jana
Lippla, kteří zůstali v mateřském klubu Slavoj Český Krumlov, ale naopak k nám přišel
hráč Michal Anderle, který se vracel po zranění kolene do okresního fotbalu. Samozřejmě hráči, kteří hráli v předchozí sezoně
na hostování z Krumlova, byli za určitých
podmínek puštěni na přestup. Současný
kádr je zase o rok starší, ale kájovští mladí
v čele s bratry Žilavými a bratry Didkivskými, doplnění Petrem Doubkem a Michalem
Anderlem, tento kádr dobře omlazují nejen
věkem, ale i výkony.
Soutěž jsme začali dobře, dvěma
vítězstvími nad Krumlovem B a Malontami.
Potom přišel nejdůležitější zápas sezony
s lídrem soutěže, kterého jsme přehráli

herně, ne ovšem výsledkově, a po velkých
hrubkách jsme odešli poraženi 1:2. Další
ztrátu jsme utrpěli hned týden poté doma
s D. Dvořištěm. Se soupeřem, který byl
herně lepší než my, jsme doma ztratili body
remízou 1:1. Největší propadák nás čekal
doma s Křemží, když jsme se herně přizpůsobili soupeři a dvěma přihrávkami soupeři
na góla jsme ztratili tak důležité body. Hned
týden poté jsme však z venku z těžké půdy
z H. Plané přivezli všechny body po dobře
vedeném taktickém boji, zejména v konci
zápasu. N. Ves k nám týden poté nepřijela,
takže kontumace, a poslední zápas na domácí půdě se soupeřem, proti kterému se
nám tradičně nedaří (Přídolí), jsme zvládli
povinným vítězstvím 3:0. K poslednímu zápasu podzimu zajíždíme do Frymburku na

tamní béčko. Zápas bude hodně těžký.
Podzim bych charakterizoval jako
podařený, zejména ve vyrovnaných dobrých výkonech, které nám zajišťují hezké
třetí místo v tabulce. Všem hráčům bych
chtěl poděkovat za zodpovědný přístup ke
hře a ke kolektivu jako takovému. Osa týmu
se zkušenými hráči jako Němec, Petřík, Haláček, Čábela a Kolaj jsou dobře doplňování již zmíněnými mladými Kájováky. Letos
silná lavička (Mašek, Šmikmátor, Mazanec) tuto sílu podporuje, takže s podzimem
můžeme být spokojeni. Brankářská dvojice
Frűhauf, Galko má v tabulce nejmenší počet obdržených branek ze všech družstev
okresu, což tento pěkný výsledek jenom
podtrhuje.
Miroslav Grabec, trenér

O pohár starosty obce
Kájov

V sobotu 8. srpna proběhl za podmračeného počasí na hřišti TJ Sokol Kájov 17. ročník
hasičské soutěže v požárním útoku „O pohár
starosty obce Kájov“ započítaný do seriálu
soutěží Jihočeské hasičské ligy. Do soutěže
se přihlásilo 24 družstev mužů a 11 družstev
žen. Naše „áčko“ s časem nástřiku 24,33 s.
obsadilo pěkné desáté místo a „béčko“ s časem 26,27 s. obsadilo šestnácté místo. První příčku obsadili muži z Milenovic s časem
21,29 s. Nejlepší čas v kategorii žen dosáhlo
družstvo z Lišova B.
Velké poděkování patří našim sponzorům obci Kájov, společnosti Lipno Line za
poskytnuté volné jízdenky na vyhlídkovou
plavbu po Lipenském jezeře, Martinu Panuškovi - zednické práce a TJ Sokol Kájov za
poskytnuté zázemí.
Za dobrovolné hasiče obce Kájov Jan Čulík

Fotbalové bilancování činnosti TJ Sokol Kájov z. s.
Již třetím rokem naše fotbalové mládí bojuje s vrstevníky a výsledky jsou mnohem
lepší (víc vítězství než porážek), ale mnohem důležitější je, že fotbal i přes některé
nezdary děti stále baví. Snažíme se dětem poskytnout to nejlepší, co pro ně můžeme zajistit, včetně sponzorů, kteří jsou
ochotni přispět na rozvoj mládežnického
sportu, ale i jiných volnočasových aktivit
(obnovená tradice pohádkového lesa,
lampiónový průvod), které pořádáme ve
spolupráci se Ženami pro Kájov. Všem
dárcům, ale i dobrovolníkům, kteří nám se
zajištěním pomáhají, patří velké poděkování za podporu.
Podzimní část soutěže skončila,
ale to neznamená, že budeme v zimním
období zahálet. Tréninky budou dle počasí v tělocvičně školy, případně na nově
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otevřeném multifunkčním hřišti. A když přijde nabídka účastnit se nějakého zimního
turnaje, rádi ji využijeme.
Na jaře 2017 bychom rádi přivítali mezi námi další děti (fotbalisty),
kteří budou mít zájem s námi chodit trénovat. Od podzimu, když jich
bude dost, bychom je mohli přihlásit do okresní soutěže za fotbalové
přípravky. O tomto náboru budeme
včas informovat ve škole, kde bude
možnost si vyzvednout přihlášky
k registraci.
Všem stávajícím mladým
fotbalistům, ale i jejich rodičům
a příznivcům, přejeme, aby nadšení a chuť do hry vydrželo i v dalších
zápasech a trénincích. Víme, že
v dnešní uspěchané době není vše

ideální, ale určitě se dá vše v pohodě a při
troše dobré vůle zvládnout. Děkujeme za
podporu.
Daniel Vejvoda – předseda TJ
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Rekonstrukce interiéru a zahrady ve škole

Během prázdnin prošel interiér školy
další rekonstrukcí. Po loňských úpravách chodeb se letos dostaly na řadu
třídy v 1. patře. Dočkaly se vymalování,
ale i nové podlahové krytiny.
Ale jako každý rok, i letos v létě
jsme nejen upravovali školu, ale také jsme

vyrazili na letní tábor. Tentokrát jsme zachraňovali pohádkovou říši a popletené
pohádky. Jelo s námi hodně malých dětí
(po 1. třídě) a všichni nás překvapili svou
statečností. Nikdo nebrečel, že se mu
stýská, a pobyt na Zátoni jsme si všichni moc užili. Prvního září jsme přivítali
dvacet jedna prvňáčků a s nimi dvě nové
paní učitelky, škola se rozrůstá nejen co
se týče dětí, ale i zaměstnanců. V tomto
školním roce navštěvuje základní školu
109 žáků, mateřskou školu 75 dětí, pracuje tu celkem 26 zaměstnanců.
Pobyt ve škole se stále snažíme
dětem v rámci možností velké školy zpestřovat, někdy jsme ale už limitování vysoký počtem žáků. Stalo se tradicí, že první
pátek v listopadu k nám zavítají všechna
strašidla z okolí – jako jediní totiž otevírá-

me Školu plnou strašidel. Letos se jich sešlo kolem stovky, takže opět o něco více
než vloni… Do této školy zavítají i rodiče,
vždy se najdou takoví, kteří jsou ochotni
pomoci s organizací, a za to bych chtěla
všem poděkovat.
V letošním roce mají děti opět
o něco pestřejší nabídku
kroužků. Některé kroužky
vedou přímo rodiče našich
žáků, nebo rodiče bývalých
žáků. Tato pomoc je velmi vítaná a cenná, bez ní bychom
nemohli dětem nabídnout tak
pestrou škálu volnočasových
aktivit. Posuďte sami, že dětí
mají z čeho vybírat - ve škole pracuje kroužek zdravotní,
pěvecký, výtvarný, keramický. Ze sportovních pak kroužek florbalu a nově i kroužek
stolního tenisu. Kromě toho
se zde vyučuje náboženství
a detašované pracoviště tu má ZUŠ Český Krumlov.
Velmi hezké akce prožívají děti
i v mateřské škole. Podzim bývá vždy náročný, přichází plno nových dětí, které si
musí teprve zvykat na jiné prostředí. Letos
je situace trochu ztížená i tím, že všechny
tři třídy mají k dispozici pouze jednu zahradu. Druhá zahrada prošla rekonstrukcí
a teprve nyní začíná sloužit svému účelu.
Díky dotačnímu programu došlo k výměně stávajících herních prvků, součástí rekonstrukce je i nový plot.
Protože se blíží konec roku, opět
přichází malé bilancování. Chtěla bych za
pomoc a spolupráci poděkovat našemu
zřizovateli - obci Kájov. Musím konstatovat, že si obec svou školu velmi hýčká
a podporuje.

Děkuji i všem našim „věrným“
spolupracovníkům, kteří nám ochotně
a rádi vždy vypomohou, když onemocní
paní kuchařky, paní školnice či paní uklízečky. Jsou to: paní Marie Michálková,
paní Eva Cimlová, paní Blanka Rudolfová
a pánové Martin Souček a Jaroslav Michálek. Poděkování a přání všeho nejlepšího do nového roku patří i vám všem, kteří se zajímáte o náš školní život a jste nám
nakloněni. V Kájově vás denně potkávám

mnoho a uvědomuji, si, že naše práce má
smysl a přináší radost…
Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka

Heligonky zazněly letos v Kájově hned dvakrát
Poprvé 30. července 2016 na benefičním koncertu harmonik po
skončení prohlídky v boletickém kostele. Přijeli zahrát dva kamarádi Walter Derntl a Karl Horner z Rakouska, Jirka Václavík
a František Jungvirt a já s Jirkou Bohdalem. A asi třicet spokojených posluchačů dalo na kostel přes dva tisíce korun.
Podruhé 17. září od 14 hodin v sále Konibaru – kdy
proběhl již šestnáctý ročník setkání heligonkářů. Pozvání přijalo
sedmnáct našich muzikantů, nejstarší – vorař - Jan Komenda (93
let) a nejmladší Martina Kočová, 13 let. Přijelo i pět rakouských
muzikantů a jejich dvě zpěvačky. Největším překvapením pro diváky bylo vystoupení jednadvacetiletého Mariána Šišovského z
Trenčína. Měl to ze všech nejdál 350 kilometrů. A když zahrál
na heligonku Montyho čardáš, bylo by v sále slyšet upadnout
špendlík. Diváci se skvěle bavili a okolo devatenácté hodiny jsme
hromadným vystoupením, při kterém zaznělo několik známých
písniček, šestnáctý ročník ukončili. Jako poslední zahrál ještě
Maríán Šišovský a slíbil, že na další ročník opět přijede. Už teď
se na něj těšíme. 		
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Závěrem bych chtěl poděkovat Ondrovi Vejvodovi za
sál v Konibaru a pohoštění, obci, firmě Vidox a panu Mariánu
Rojíčkovi za finanční pomoc, a za věcný dar Jednotě Kájov.
Gerhard Scherhaufer
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Společenská kronika

Jubilea
Blahopřáli jsme k 70. a vyšším narozeninám těmto
občanům z Kájova (srpen - prosinec):

Kájov
Ludmila Koreňová,
Františka Nováková (84),
Marie Koperdáková,
Růžena Šimková (86),
Václav Augustin,
Marián Rojiček,
Marie Vavreková,
Marie Nechanická,
Ludmila Frischová,
Petr Picek,
Lidmila Picková,
Věra Pluhařová,
Václav Stropek,
Jaroslav Janota,
Josef Augsberger,
František Valek,
Božena Žižková,
Antonín Šíma,
Božena Martínková (80),
Zdeněk Pollák,
Miroslav Augustin,
Marie Bicanová (85),
Anna Rojičková,
Helena Klimešová,
Anna Bauerová,
Růžena Neubergová,
Emma Herbstová,
Ludmila Pišková (89),
Zdeňka Žílová,

Marie Kutláková,
Jaroslav Červ,
Marie Zemjánková (81),
Marie Augustinová,
Heřman Schinko,
Jiří Kupeček,
Melánia Grófová,
Jiří Hodr,
František Kupeček,
Vlasta Janotová,
Ludmila Kalischková
Kladné
Anna Vlčková,
Jaroslav Jarkovský
Křenov
Alena Peřinová,
Karel Král (95)
Mezipotočí
Ondřej Ihnatolia,
Helena Pavlíková
Novosedly
IVáclav Jakubec,
Marie Křivánková,
Květa Linhová (81)
Staré Dobrkovice
Miluška Šolcová (86),
Alena Lokšanová
Boletice
Katarína Lvová

Vítání občánků 28. června. Rodiče Kateřiny Jitky Šetkové, Ireny
Opelkové, Antonína Makovce a Ondřeje Stanko představili své ratolesti zastupitelce obce Mgr. Lence Augustinové.

Navždy nás opustili
Petr Bõhm ze Starých Dobrkovic
Ing. Jan Červ z Kájova
Marta Rompalová z Kájova
Ing. Vladimír Křivánek z Novosedel
Naděžda Bečvářová z Kájova

Vítání občánků 30. září. Manželé Trhlínovi přišli představit dvojčata
Evu a Olívii, manželé Kortišovi dceru Nelu. Recitovaly děti z mateřské školy.

Známe vítěze soutěže o nejkrásnější rozkvetlé okno
Na jaře jsme opět vyhlásili soutěž “O nejkrásněji rozkvetlé okno”. Netušili jsme, že letos rozkvete překrásně taková
spousta oken. Bylo velmi těžké vybírat, už vůbec se nedalo
určit, které okno je nejlepší ze všech. Ocenění pěstitelé za
rok 2016 jsou: Paní Sylva Bohoňková z Kájova, paní Jana
Dušková z Kladného (foto níže) a paní Miroslava Slípková
z Kájova. Mimořádné ocenění za svůj kvetoucí balkón získala
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paní Hana Hrdinová. Ti všichni převzali z rukou místostarosty obce a členky kulturní komise poukázky do Zahradnictví
Slovák. Velké poděkování ale patří všem, kteří měli „kvetoucí
okna“, a tím přispěli k hezkému vzhledu nejen svého domu či
bytu, ale i obce, kde bydlí.
Za kulturní komisi rady obce
Mgr. Lenka Augustinová, Miloslava Vejvodová

2/2016

ČASOPÍSEK

Fotokronika 2016

Srpen - ptáte se: Stav čápěte se ani v záchranné stanici
nezlepšil, muselo být bohužel utraceno.

Konec srpna. Skáceni jednoho z javorů při rekonstrukci
hřiště u ZŠ potvrdilo špatný zdravotní stav stromů.

Ve dnech 7.- 8. října 2016 se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů a Senátu.

Říjen. Venkovní ping-pongový stůl na multifunkčním hřišti
školní zahrady čeká na své hráče.

Říjen. Výměna herních prvků a vybudování dopadových ploch
také v zahradě MŠ.

Říjen. Parkoviště u dvou obchodů těsně před položením
asfaltu.

ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR
pod č. e. MK ČR E 14955. Toto číslo 2/2015 mělo uzávěrku dne 27. 10. a vyšlo v nákladu 700 výtisků dne 9.12. 2016.
Redakce: Odpovědný redaktor Bohumil Šíp, šéfredaktorka Libuše Semecká; redaktorka Martina Kopřivová;
grafika a sazba Mgr. Margita Danková. Fotografie archiv redakce. Distribuce: Obecní úřad Kájov.
Kontakty: Tel: +420-380-731-237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz, web: http://www.kajov.eu

