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Vážení spoluobčané!

Mám dnes opět možnost oslovit prostřednictvím Časopísku co nejširší okruh obyvatel Kájova.
Když se ohlédnu, bezesporu nejdůležitější událostí pro
obec bylo v lednu připojení osady Boletice. Řešilo se pojednou mnoho věcí na mnoha polích a mnoha úřady a co nejrychleji. Možná to
někdy trochu zaskřípalo, ale povedlo se. Naše obec získala nejen
novou správní část. Důvěra obyvatel, kteří si přáli připojení ke Kájovu, nás zavazuje k tomu, aby se cítili našimi rovnoprávnými spoluobčany. Připadl nám majetek v nemovitostech, který nás však coby
nového vlastníka zavazuje se o něj starat. Zdejší, většinou zdevastované, bytové domy neslibují zisk, spíše naopak. Čeká nás spravedlivé řešení majetkoprávních vztahů, vlastnictví a nájmu. Zajištění
služeb pro obyvatelstvo, které poskytovala dosud armáda, se zapsalo do obecního rozpočtu ihned, a to na výdajové stránce. Veřejná
prostranství, stoky, komunikace, to vše se již musí řešit. Samozřejmě
budou i příjmy, ale to není účelem, proč to vše zmiňuji. Také tu je velká výzva v podobě zapsané kulturní památky, kostela sv. Mikuláše.
Projekt na jeho opravu bude připraven tak, aby se daly čerpat dotace
i postupně, jak budou nabíhat možné dotační tituly. Jsem rád, že náš
úřad pro začátek dobře zvládl zvýšené nároky spojené se sloučením.
Chtěl bych se dále vyjádřit k tomu, co považuji za hodně
důležité - vyjádřit se k usnesení rady, kterým se upravuje hospodaření s vodou. Naše obec má k dispozici pouze podzemní zdroje pitné
vody. Dvě zimy po sobě přinesly jen minimální srážky. Pro obnovu
hladiny podzemní vody je proto tato skutečnost znepokojivá. Nára-
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zové silné srážky přinášejí přitom spíše škodu než nápravu stavu. Při
větším odběru dochází v určitých hodinách nebo částech dne k situaci, že někteří odběratelé mají velmi nízký tlak vody, nebo dokonce
nemají vodu vůbec. Z tohoto důvodu vydala rada obce zákaz platící
až do odvolání - napouštět pitnou vodou z obecního vodovodu bazény a zalévat zahrady. Chtěl bych proto apelovat na zdravý rozum
nás všech při čerpání pitné vody z vodovodního řadu obce. Potřebujete-li odebrat větší množství např. k napouštění bazénu, domluvte
se s naším vodohospodářským pracovníkem Janem Zbořilem, který
může odběr časově rozvrhnout nebo navrhnout zprostředkování naplnění bazénu cisternou dovozem vody firmou Prvok nebo Čevak.
Podzemní zásoby vody jsou na nízké úrovni v celé republice, avšak
obce, které mají svůj zdroj pitné vody ve vodních tocích, mají výhodu.
Propojili jsme vodovody Kájov Kladné, posílili některé vrty
a udělali nové. Dotáhne se pro pořádek pasport na vodojem Křenov.
To vše jsou technické předpoklady. Dobré hospodaření s pitnou vodou bude i do budoucna čím dál důležitější.
Zkušební provoz nové čistírny běží, event. zjištěné nedostatky se průběžně odstraňují, její fungování je řízeno a kontrolováno elektronicky. Je zde instalována jiná technologie, než byla na
staré čistírně, a vodní nádrž u ČOV se již nevyužívá pro usazování
kalů. Po řádném odstranění bahna kontaminovaného těžkými kovy
bych zde rád viděl rybník s vodou vhodnou pro chov ryb, který by
mohl být využíván např. i místním rybářským kroužkem.
(pokrač. na str. 5)
V areálu základní školy bude letos
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Rada obce projednala a schválila
Rada obce Kájov se od posledního vydání Časopísku sešla
celkem sedmkrát a na svých jednáních projednala:
•
6 žádostí o odkoupení obecních pozemků nebo jejich částí,
a to o část pozemku (cca 200 m2) par. č. 1038/15 a celý
pozemek par. č. 1039/21 v k. ú. Kladenské Rovné, část
pozemku (cca 30 m2) par. č. 818/1 a celý pozemek par.
č. 154/2 v k. ú. Kladné, o pozemek par. č. 935/1 v k. ú.
Novosedly u Kájova a dále pak o pozemek par. č. 1197/24
v k. ú. Kladné – pozemky byly buď prodány nebo je jejich
prodej v řízení
•
3 žádosti o pronájem obecních pozemků, a to par. č.
1789/4 a 1376/3 v k. ú. Kladné a část pozemku (cca30
m2) v k. ú. Kraví Hora - pozemky byly pronajaty, pozemek
v k. ú. Kraví Hora čeká na rozhodnutí, jakým způsobem
bude naloženo s majetkem převzatým od MO
•
12 žádostí o odkoupení finských domků v části obce
Boletice – žádosti jsou zařazeny do pořadníku a bude
o nich rozhodnuto, až bude určeno, jakým způsobem bude
obec Kájov s majetkem převzatým od Ministerstva obrany
nakládat
•
1 žádost o odkoupení objektu na pozemku par. č. 215
v k. ú. Kraví Hora – čeká na rozhodnutí
•
1 žádost o prodej stavebního pozemku na Boletické – žádost byla zaevidována
•
1 žádost o pronájem nebytových prostor v budově čp. 100
v ulici Kájovská – nebyla schválena
•
3 žádosti o přidělení obecního bytu – obec bohužel stále
nemá žádný byt volný
•
3 podněty do nového územního plánu obce Kájov a to,
u pozemku par. č. 936 v k. ú. Novosedly, kde žadatel
navrhuje zařadit pozemek jako pozemek pro výstavbu RD,
u pozemku par. č. 52/5 v k. ú. Křenov u Kájova, kde žadatel
žádá zařadit 2/3 pozemku jako výrobní a skladovací plochy
a 1/3 pozemku jako stavební parcely a nakonec u pozemku
par. č. 1973 v k. ú. Novosedly u Kájova, kde žadatel navrhuje zařadit pozemky do ÚP jako pozemky pro výstavbu rodinných a rekreačních domů – všemi podněty se následně
zaobíralo zastupitelstvo obce, aby je doporučilo k dalšímu
posouzení dotčenými orgány
•
změnu nájemní smlouvy mezi obcí Kájov a společností
Česká pošta s. p. o pronájmu nebytových prostor v budově
čp. 100, jejímž předmětem úprava doby nájmu na dobu
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou – byla schválena
•
12 žádostí o finanční příspěvek, a to pro:
1. Radost pro všechny, na jejich činnost v roce 2016 - příspěvek 40.000 Kč
2. Český svaz včelařů Český Krumlov, na jejich činnost v roce
2016 - příspěvek 5.000 Kč
3. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené, na provoz
v roce 2016 – příspěvek ve výši 3.000 Kč
4. taneční soubor při DDM, na pokrytí nákladů spojených
s vystoupením v rámci 3. obecního plesu – poskytnuto
3.000 Kč
5. Martina Kutláka, na účast jeho syna na světovém šampionátu v karate v polské Bydhošti – 3.000 Kč
6. Michaela Baťku, na zakoupení cen a proplacení cestovních
náhrad pořadatelů a rozhodčích v rámci cyklistického závodu „O cenu obce Kájov - 5.000 Kč
7. Dobrovolné hasiče Kájov a zapsaný spolek Radost pro
všechny, na Kájovskou traktoriádu – schváleno 10.000 Kč
8. TJ Sokol Kájov, na provoz a zajištění chodu sportovního
areálu v roce 2016 – příspěvek ve výši 80.000 Kč bude
předmětem jednání obecního zastupitelstva
9. manželům Dominovým, na ozdravný pobyt jejich zdravotně
postižené dcery Nikolky - ve výši 5.900 Kč
10. sdružení Ženy pro Kájov, na uspořádání lampionového
průvodu a na doprovodný program - 5.000 Kč
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11. sdružení Ženy pro Kájov, na cestu pohádkovým lesem
včetně kulturního programu v rámci oslav Dětského dne schváleno 15.000 Kč
12. Komunitu pro duchovní rozvoj, na podporu akce „Lesy
českého státu“ – příspěvek nebyl schválen
•
výroční zprvu o činnosti ZŠ a MŠ Kájov za školní rok
2014/2015
•
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví obce Kájov par.
č. 1757/3, 1115/9, 1774/1 a 1746 v k. ú. Křenov u Kájova ve
prospěch společnosti E. ON Distribuce a. s., v rámci akce
„Lazec - NN“ – rozhodnutí ponecháno OZ
•
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene z důvodu umístění kabelu NN s uzemněním, který je
majetkem spol. E. ON Distribuce a. s., na pozemcích obce
Kájov parc. 1713/ 1 a 469/2 v k. ú. Křenov u Kájova“ – rozhodnutí ponecháno OZ
•
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemcích obce Kájov par. č. 1275/1 a 1800 v k. ú. Novosedly u Kájova z důvodu napojení nových odběrných míst
„Novosedly ZTV-TS,NN“ prostřednictvím kabelových skříní“
– rozhodnutí ponecháno OZ
•
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a
spol. E. ON Distribuce, a. s., která řeší uložení distribučního zařízení na pozemcích obce Kájov v rámci dokončení
stavby „Kájov ČD km 31,875 – přeložka NN“ “ – rozhodnutí
ponecháno OZ
•
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemku par. č. 2018/1 v k. ú. Kladné ve prospěch
společnosti E. ON Distribuce, a. s., a to za účelem umístění
kabelů VN s uzemněním“ – rozhodnutí ponecháno OZ   
•
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a
spol. E. ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je uložení
distribuční soustavy “VTL Obalovna Kájov, SWIETELSKY
– O.“ na pozemku par. č. 2109 v k. ú. Kladné“ – rozhodnutí
ponecháno OZ
•
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a
spol. E. ON Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení NN v rámci dokončení stavby „Staré Dobrkovice p. Dušek 930/22-NN“ na pozemku obce Kájov parc. č. 2054/10
v k. ú. Kladné “ – rozhodnutí ponecháno OZ
•
návrh odměn zastupitelům, členům Sboru pro občanské záležitosti, za práci vykonávanou nad rámec jejich povinností
•
složení inventurních komisí pro inventarizaci majetku obce
Kájov za rok 2015
•
cenovou nabídku na zrestaurování božích muk na staré
poutní cestě, za cenu 64 tis. Kč bez DPH, předloženou
MgA. Janem Koreckým – boží muka (za Jakubcovými) jsou
jako nové
•
cenovou nabídku firmy PRVOK s .r. o. na osazení vodoměrů v ZŠ a MŠ Kájov za cenu 30 tis. Kč – byla schválena
•
souhlas s udělením licence k provozování veřejné linkové
dopravy na trase České Budějovice - Český Krumlov – Kvilda autodopravci GW BUS a.s. – bylo schváleno
•
zadání výběrového řízení na osazení dopravního značení
v obci Kájov a osadách
•
zrušení telefonního automatu v obci Kájov – provoz byl
nerentabilní
•
změnu rozpočtu obce pro rok 2015, kdy se celkový objem
příjmů zvyšuje o 49.383 Kč, celkový objem výdajů se
zvyšuje o 69.887,75 Kč a rozdíl bude vyrovnán změnou
financování ve výši 20.504,75 Kč
•
zmocnění starosty obce Kájov k provádění změn rozpisu
rozpočtu obce Kájov v rámci jednotlivých paragrafů, to
znamená přesun finančních částek v rámci jednoho odvětví
– starosta byl zmocněn
•
změnu rozpočtu obce pro rok 2016, kdy se celkový objem
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výdajů zvýšil o částku 237 tis. Kč – důvodem navýšení
rozpočtu výdajů je rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ
a instalace bezpečnostního zařízení v ZŠ
změnu rozpočtu na letošní rok, kdy se celkový objem
příjmů zvýšil o částku 49.624 Kč a celkový objem výdajů
se zvýšil o částku 479.649 Kč, rozdíl byl vyrovnán změnou
financování v částce 430.025 Kč
změnu rozpočtu na rok 2016, kdy se celkový objem příjmů
zvýšil o 610.750 Kč a celkový objem výdajů se zvýšil
o 350.355 Kč, rozdíl byl vyrovnán změnou financování
v částce 260.395 Kč
smlouvu o právu provést stavbu „Tůně v nivě Polečnice,
k. ú. Kladenské Rovné“, kterou obec Kájov vyslovuje
společnosti REVITA CZ o.p.s. svůj souhlas s revitalizací –
souhlas byl udělen
cenovou nabídku od firmy SOVT-RADIO, s. r. o. ve výši
134.880 Kč včetně DPH na umístění 3 ks měřičů rychlosti
na komunikacích v obci Kájov – osazení je ve fázi zpracování
cenovou nabídku společnosti Dědek a syn ve výši 114.399
Kč bez DPH na instalaci zabezpečení ZŠ kamerovým
systémem
cenovou nabídku ve výši 299.800 Kč včetně DPH na osazení dopravního značení v obci Kájov a osadách firmou
PasProRea s. r. o. – značení je nainstalováno
cenovou nabídku společnosti JK-STAVPROJEKT s. r. o.
na zpracování jednostupňové projektové dokumentace
pro stavební povolení a výběr zhotovitele na akci „Snížení
energetické náročnosti bytového domu Boletice“ ve výší
78.500 Kč bez DPH – byla schválena
cenovou nabídku Bc. Dana Hansela ve výši 15 tis. Kč na
zpracování výběrového řízení k akci „Výstavba sportovištěmultifunkční hřiště 18 x 36m, opěrná zeď, oplocení, mobiliář, dětské prvky, atletické doskočiště“ – byla schválena
nabídkový rozpočet firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. ve
výši 1.891.322,50 Kč včetně DPH na  opravy vybraných
místních komunikací v obci Kájov a osadách – komunikace
budou opraveny, v rozpočtu obce Kájov je na opravy komunikací vyčleněna celková částka 2 mil. Kč
cenovou nabídku společnosti Stavební poradna, spol.
s r. o., ve výši 18.000 Kč bez DPH, na zpracování výběrového řízení na vybudování chodníku a parkoviště u obchodu PLUS JIP KÁJOV - Royas a Flop – byla schválena
cenovou nabídku Ing. Radka Máry ve výši 50.800 Kč včetně DPH na zpracování projektové dokumentace pro napojení vrtů“ Kájov HV- 4 a HV- 5“ a „Křenov – HV- 6 a HV- 7“
náhradních zdrojů pitné vody – byla schválena
cenovou nabídku od společnosti ENVI-PUR, s. r o . ve výši
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230.000 Kč na zpracování projektové dokumentace pro
ČOV v Křenově – byla schválena
zprávu o činnosti Obecní knihovny v Kájově za rok 2015 knihovnu navštěvuje 93 čtenářů, kteří si v roce 2015 vypůjčili 1.305 knih, v knihovně je k dispozici veřejně přístupné
místo k internetu
zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OOP
Větřní za rok 2015
navýšení kapacity školní družiny a také přechodné navýšení kapacity základní školy - podle demografické křivky obce
Kájov bude počet dětí stále mírně narůstat, kulminovat
bude ve školním roce 2017 – 2018
žádost firmy Delta-modeling company o vydání souhlasu
s použitím názvu „Kájov“ na bortech turistických a rybářských lodí – žádost byla schválena
dohodu o ukončení výpůjčky pozemku par. č. 1403/1 v k. ú.
Kladné – pozemek měla ve výpůjčce Základní škola a
Mateřská škola Kájov, nyní je zde bude plánováno multifunkční hřiště
smlouvu o výpůjčce pozemku par. č. 1403/1 v k. ú. Kladné
mezi obcí Kájov a TJ Sokol Kájov z. s. na dobu 10 let - na
vypůjčeném pozemku bude vybudováno multifunkční hřiště
a TJ Sokol Kájov z. bude toto hřiště po tuto dobu udržovat
dle podmínek, které stanovil poskytovatel dotace na hřiště, tedy Nadace ČEZ
navýšení počtu zaměstnanců obce Kájov na úseku údržby
veřejné zeleně a prostranství z důvodu připojení desáté
části obce Kájov, části Boletice, a to od 1. 7. 2016 - zájemci
se mohou přihlásit
bezplatné poskytnutí dřeva panu Zdeňku Vrbovi na výrobu
herních prvků a na rekonstrukci dětského hřiště ve Starých
Dobrkovicích – bylo schváleno
poptávkového řízení na opravu herních prvků umístěných
v MŠ a na dětských hřištích v Kájově a   osazení dopadových ploch – probíhá příprava
návštěvní řád kostela sv. Mikuláše v Boleticích - v červnu
bude kostel přístupný veřejnosti o víkendech 18. – 19.
a 25. – 26. od 10 do 16 hodin, v době letních prázdnin pak
každou středu, sobotu a neděli v čase od 10 do 16 hodin
zvýšení příspěvku na stravování svých zaměstnanců –
zvyšuje se také příspěvek na jednu stravenku ze strany
zaměstnance
sloučení dvou poptávkových řízení v jedno, jedná se
o poptávkové řízení na pořízení nových herních prvků v MŠ
Kájov pod názvem „Výstavba dětských herních prvků“
a poptávkové řízení na opravu stávajících dětských hřišť
„Oprava herních prvků a vybudování nových dopado- (mk)
vých ploch“ – bylo schváleno

O čem jednalo zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání Časopísku sešlo celkem čtyřikrát a na svých jednáních schválilo:
•
celkem 5 žádostí o odkoupení obecních pozemků nebo
jejich částí, a to par. č. 475/19 v k. ú. Kladenské Rovné,
par. č. 239/9, 2012/8, 818/1 (část o výměře 30 m2) a par.
č. 154/2 v k. ú. Kladné - pozemky byly prodány, nebo se
prodej připravuje
•
2 nové podněty k zařazení pozemků do zpracování nového
územního plánu obce Kájov, a to u pozemku par. č. 936
v k. ú. Novosedly u Kájova (změna na pozemek pro výstavbu rodinného domu) a u pozemku par. č. 52/5 v k. ú.
Kladné (kde by běl být pozemek ze 2/3 určen jako výrobní
a skladovací plochy z 1/3 pak jako pozemek pro výstavbu
RD) – bylo schváleno, aby byly podněty postoupeny k dalšímu posouzení dotčenými orgány
•
bezúplatný převod obecního pozemku st. par. č. 266 k. ú.
Kladné z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů
•
předčasný výmaz věcného práva předkupního váznoucího

1/2016

•
•

•
•
•

ve prospěch obce Kájov na pozemku par. č. 63/46 v k. ú.
Křenov u Kájova
předčasný výmaz věcného práva předkupního váznoucího ve prospěch obce Kájov na pozemku par. č. 63/47,
par. č. 437 a par. č. 438, vše v k. ú. Křenov u Kájova
pořízení změny č. 7 ÚPO Kájov tak, že žadatel uhradí veškeré náklady související s pořízením změny ÚP (pozemek
par. č. 931/4 v k. ú. Kladné má být změněn na plochu pro
rekreaci), starosta obce byl v této věci určen jako pověřený
zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem, pořízením ÚP
byl pověřen MěÚ Český Krumlov a zpracovatelem ÚP byl
schválen Projektový ateliér AD s. r. o.
kalkulaci vodného a stočného pro rok 2016 ve Starých
Dobrkovicích, kde je dodavatelem společnost ČEVAK a. s.
- vodné ve výši 38,40 Kč a stočné ve výši 40,40 Kč
nákup malotraktoru značky Lamborghini EGO 45DT s příslušenstvím za cenu 709.500 Kč + DPH
změnu rozpočtu pro rok 2015, kdy se celkový objem výdajů
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zvýšil o 500 tis. Kč na odvětví péče o vzhled obce a veřejná
zeleň, na položce stroje, přístroje a zařízení
změnu rozpočtu pro rok 2015, kterou se celkový objem
příjmů zvýšil o 2.110.302,18 Kč a celkový objem výdajů se
zvýšil o 581.810,24 Kč, rozdíl bude vyrovnán na položce
financování
rozpočet obce pro rok 2016 v paragrafovém členění - rozpočet je navržen jako vyrovnaný, celkový objem příjmů činí
30.957.500 Kč a celkový objem výdajů činí 30.957.500 Kč
změnu rozpočtu obce pro rok 2016, kterou se celkový
objem příjmů zvýšil o částku 122.321 Kč a celkový objem
výdajů se zvýšil o částku 273.000 Kč, rozdíl byl vyrovnán
změnou financování
zřízení a pojmenování nové části obce Kájov „Boletice“
v katastrálním území Kraví Hora s účinností od 1. 1. 2016
poplatek za užívání prostor posilovny v ZŠ Kájov ve výši
1.500 Kč/měsíc
vyhlášku obce Kájov č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností
od 1. 1. 2016
smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Kájov a společností
E. ON Distribuce a.s., týkající se úplatného zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce Kájov par.
č. 1757/3,1115/9, 1774/1 a 1746 v k. ú. Křenov u Kájova
za účelem provozování distribuční soustavy v rámci akce
„Lazec –NN“
smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Kájov a manželi Renatou a Petrem Batíkovými, jejímž předmětem je bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemku obce Kájov par.
č. 2121/3 v k.ú. Kladné za účelem umístění a následného
užívání stavby sjezdu na pozemek v majetku žadatelů a
inženýrských sítí
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Kájov a společností E. ON Distribuce, a.s., jejímž
předmětem je umístění a provozování distribuční soustavy
pod názvem „Křenov K/469/42, Kůzl RD - NN“ na pozemcích v majetku obce Kájov par. č. 1713/1 a 469/2 v k. ú.
Křenov u Kájova za jednorázovou úplatu 10.000 Kč bez
DPH
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Kájov a společností E. ON Distribuce, a.s., jejímž
předmětem je umístění a provozování distribuční soustavy
pod názvem „Novosedly ZTV – TS, NN“ na pozemcích
v majetku obce Kájov par. č. 1275/1 a 1800 v k. ú. Novosedly u Kájova za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč
bez DPH
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a
společností E. ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je
umístění a provozování distribuční soustavy pod názvem
„Kájov, Za kostelem 24 RD - NN“ na pozemku v majetku
obce Kájov par. č. 1419/2 v k. ú. Kladné za jednorázovou
úplatu ve výši 750 Kč bez DPH
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Výpis z usnesení přijatého na jednání Rady obce Kájov č. VIII/2016/85
Obec Kájov jako vlastník a provozovatel
obecního vodovodu vydává regulační
opatření pro odběr pitné vody. Zakazuje
se zalévání zahrad a napouštění bazénů z vodovodního řádu spravovaného
obcí. Regulační opatření platí až do
odvolání. Je možné po dohodě s pracovníkem OÚ Janem Zbořilem domluvit
způsob a dobu naplnění bazénu (dovoz
cisternou, nebo hodinu vhodnou k napuštění).
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mezi obcí Kájov a společností E. ON Distribuce, jejímž
předmětem je umístění a provozování distribuční soustavy
VN „Záhorkov – Royas, Tagrea – VN“ na pozemku obce
par. č. 2018/1 k. ú. Kladné, za jednorázovou úplatu 10.000
Kč
•
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a
společností E. ON Distribuce, jejímž předmětem je umístění a provozování distribuční soustavy s názvem „Kájov
ČD km 31,875 – přeložka NN“ na pozemcích obce par.
č. 1321/1, 1353/1 v k. ú. Kladné, za jednorázovou úplatu
ve výši 2.400 Kč bez DPH
•
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a
společností E. ON Distribuce, jejímž předmětem je umístění a provozování distribuční soustavy pod názvem „Staré
Dobrkovice p. Dušek 930/22 – NN“, a to za jednorázovou
úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH
•
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a
společností E. ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je
realizace distribuční soustavy s názvem „VTL Obalovna
Kájov, Swietelsky – O“, za jednorázovou úplatu ve výši
10.000 Kč bez DPH
•
pověření starosty k převzetí majetku, který přešel na
obec Kájov z majetku MO České republiky a k veškerému
jednání, které souvisí s přechodem tohoto majetku
•
dodatek smlouvy o poskytování komunálních služeb mezi
obcí Kájov a Službami města Český Krumlov, s. r. o.
č. 1/2015, kterým se doplňuje harmonogram svozu komunálního a separovaného odpadu s účinností od 1. 1. 2016
o lokalitu Boletice
•
smlouvu o dílo mezi obcí Kájov a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. nazvanou „Žádost pro oblast
1.4 OPŽP 2014 - 2020 - zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení varovného informačního systému pro
obec Kájov“ se smluvní cenou 60.500 Kč včetně DPH
•
ukončení smlouvy o výpůjčce pozemku par. č. 1403/1
v k. ú. Kladné uzavřené mezi obcí Kájov a Základní školou
a Mateřskou školou Kájov z důvodu záměru poskytnout
tento pozemek na základě smlouvy o výpůjčce pozemek Tělovýchovné jednotě Sokol Kájov z. s.
Neschválilo:
•
žádost o předčasný výmaz věcného práva předkupního
váznoucího ve prospěch obce Kájov na pozemku par. č.
562/23 v k. ú. Kladné – majitelce bylo však nabídnuto, že
obce Kájov odkoupí předmětný pozemek za stejných podmínek, za kterých byl kdysi prodán
•
žádost o předčasný výmaz věcného práva předkupního
váznoucího ve prospěch obce Kájov na pozemku par. č.
63/87 v k. ú. Křenov u Kájova z důvodu, že nebyly splněny
podmínky kupní smlouvy
Dále se zabývalo:
•
povodňovým plánem
•
varovným systémem ochrany před povodněmi
•
potřebou doplnit osvětlení v některých částech obce
(mk)
•
stavem požární nádrže v Kladném po opravě

SMS zprávy z obce

Obec Kájov zavedla službu svým občanům tzv. “GoSMS” - informování do mobilu pomocí
krátkých textových zpráv - sms. Kdo o ni máte také zájem, registruje se na webové stránce
obce www.kajov.eu, pokud nemáte přístup k internetu, v obecní knihovně je veřejný internet, ale samozřejmě vás zaregistrujeme na obecním úřadě, jak to již mnozí z vás využili.
Doposud je registrováno 101 příjemců, avšak je možné, že mnozí o této službě ještě vůbec
nevědí. Na webové stránce obce je třeba jen kliknout na logo, a dále Vás již navedou pokyny.
Poskytnete své jméno a příjmení a číslo mobilního telefonu, na které se mají zprávy zasílat.
Zprávy si můžete nechat zasílat i na svou e-mailovou adresu, v tom případě ji uvedete, jinak
není nutná. Jméno a příjmení je třeba k odsouhlasení, zda máte na posílání obecních sms
nárok. Služba je pro vás zdarma, s její pomocí dostáváte důležité úřední informace z obce,
ale i ty kulturní, společenské nebo sportovní od místních spolků, pokud si přejí své akce
připomenout . 							
(mk,ls)
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vybudováno multifunkční hřiště. TJ Sokol Kájov dostal dotaci od ČEZ
500 000 Kč, tato suma by jim však nestačila, naproti tomu spojenými
silami s obcí lze záměr uskutečnit tak, že budou mít užitek tělovýchova, škola a veřejnost.
Ve škole budou vyměněny podlahové krytiny ve třech třídách. Obec získala dotaci na obnovu herních prvků dětských hřišť
na veřejném prostranství a v mateřské škole. Bude vybudováno veřejné parkoviště a chodník u prodejen Plus JIP a FLOP Sládka, kde
byl povrch ve špatném stavu.
Průběžně dle harmonogramu postupují opravy místních komunikací,
těch má naše obec hodně a letos přibyly i boletické.
Ostatní starosti jsou takové stálice - komunální odpady, obzvláštním problémem je znehodnocení tříděných odpadů tím, že někdo třídí nedbale nebo snad i úmyslně špatně, někteří občané třeba
do plastů naházejí knedlíky. Pak tradičně psi a jejich volné pobíhání,
a někdy se řeší ještě i znečišťování. Ale po této stránce se situace
zlepšila, chovatelé si stále více vyzvedávají sáčky a exkrementy po

psech uklízejí.
Byl vyzdvižen sloup, který se možná po nezdařené krádeži skutálel a pak se válel dole u potoka, je zpět opravený na svém
místě na staré poutní cestě, zaps. kulturní památce. Na tuto cestu,
vedoucí dnes již jen od můstku před potok, vlastně i od hřiště nahoru
ke kostelu, pokud se nepodaří získat dotace, zkusíme najít finance
ve vlastním rozpočtu a opravit ji sami. Návrh půjde do rozpočtu na
rok 2017. Co se týká opravy dalších památek, zaslouží si to i kaple v
Mezipotočí.
V minulém čísle Časopísku jsme psali o vítání dětí do základní školy v obřadní síni úřadu, protože byly dvě třídy prvňáků. V
tomto čísle mohu pochválit, jak dobře se naučily číst, byl jsem při
pasování na čtenáře v obecní knihovně. Tentokrát proběhlo ve dvou
termínech, protože najednou by se do knihovny všichni nevešli.
Všem přeji vydařené prázdniny a příjemné dovolené.
Bohumil Šíp, starosta

Pasování na čtenáře v obecní knihovně 7. a 8. června proběhlo jako dosud vždy za účasti starosty obce.

Účtárna OÚ
Dle naší obecně závazné vyhlášky
č.2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, fyzická osoba, která má
v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci na území obce Kájov,
platí poplatek ve výši 475 Kč/trvale hlášená osoba/rok nebo 475 Kč/nemovitost/
rok. Splatný byl do konce června letošního roku. Uhradit částku lze převodem na
obecní účet 3422241/0100 VS 62040 +
číslo popisné, nebo v hotovosti v pokladně OÚ v pondělí a ve středu 7 – 17 hodin,
v pátek od 7 do 11 hodin.
(ij)
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Prohlídky kostela sv. Mikuláše

V době letošních letních prázdnin bude kostel možno navštívit každou
středu, sobotu a neděli v čase od 10 do 16 hodin.
Studenti
Střední
uměleckoprůmyslové
školy svaté
Anežky se
po exkurzi
do kostela
inspirují
výraznými prvky
románského
stylu.
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Činnost Tělovýchovné jednoty Sokol Kájov z. s.

Již druhým rokem bojuje naše fotbalové
mládí již také s vrstevníky, a byť výsledky ještě nejsou takové, jaké bychom si
představovali (zčásti i proto, že přece
jen většinou hrají proti starším), jsme
rádi, že je fotbal i přes některé nezdary
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, které TJ Sokol Kájov ve spolupráci se sdružením Ženy pro
Kájov pořádá). Jim všem patří poděkování
za podporu. Je to hlavně firma KEB-EGE,
spol. s r. o., Royas k. s., Swietelsky stavební s. r. o., 1. geodetická kancelář Petr
Picek, Autoservis Čížek, Agrocon Kájov
s. r. o. a další. Díky firmě PCI a Podlahy
Sládeček dostali naši malí fotbalisté nové
dresy, včetně kompletních sportovních
souprav.
Ani v zimním období jsme nezaháleli, děti chodily trénovat 2x v týdnu
do tělocvičny naší školy. Navíc jsme pro
ně přichystali v měsících leden až březen
10x koupání v bazénu ve Větřní, který byl
otevřen jen pro nás, a to vždy v sobotu od
11 do 13 hodin. Přestože jen TJ má registrováno 26 dětí, zájem byl ve finále menší, než po provedeném průzkumu s rodiči.
A mohly se zúčastnit i ostatní děti s rodiči.
Je to veliká škoda, protože měly vstup na
dvě hodiny zdarma a dospělí platili 50 Kč.
Od poloviny března jsme již využili příznivějšího počasí, a trénujeme na
našem travnatém hřišti. Na trénink, který je
v úterý a čtvrtek od 16–17,30 hodin, dochá-

Dolní Dvořiště 29. 05. 2016 - družstva Slovanu Bratislava, Dynama České Budějovice, domácí Dolní Dvořiště a TJ SOKOL Kájov (v modrých dresech vpředu).

500.000 Kč.
Výbor TJ odsouhlasil, že finanční prostředky budou použity na pozemku
u školy (za souhlasného stanoviska vedení
školy a obce Kájov). Ve spolupráci s obcí
bude multifunkční hřiště vybudováno v
místě, kde je bude moci využívat i škola a
ostatní občané Kájova, bez nutnosti přecházet poměrně frenkventovanou komunikaci. Tím se ušetří nemalé peníze za např.
vybudování přechodové lávky, tyto finance
mohou být využity na kompletní opravu
školního hřiště včetně oplocení.
Kromě svých aktivit sportovních se TJ So-

Naším cílem je přihlásit na soutěžní ročník 2016 - 2017 dvě mládežnická
družstva z toho důvodu, že pro děti mladších ročníků je velice těžké soutěžit s dětmi
o 3 - 4 roky staršími. Ovšem k tomu je zapotřebí, aby se nám přihlásily jak děti narozené v letech 2008 - 2010, tak alespoň dva
rodiče, kteří by byli ochotni s těmito dětmi
jezdit na zápasy. Pro informaci: fotbalové
zápasy dětí ročníku 2008 - 2010 se hrají
v jeden den, a to tři čtyři soutěžní utkání,
takže třeba 4 x za půl roku. Byli bychom za
takovou pomoc velice rádi.
Jinak našim současným mladým

Zápas s Dolním Dvořištěm naše starší přípravka vyhrála 7 : 1.

zí pravidelně 18-22 dětí.
Dne 16. 4. se uskutečnila každoročně konaná valná hromada TJ, na
které byla členská základna seznámena
s aktivitami za uplynulé období včetně
hospodaření TJ, s činností výboru a s tím,
že TJ obdržela na základě žádosti o dotaci na multifunkční hřiště částku ve výši
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kol Kájov podílela na zajištění lampiónového průvodu dne 6. 5. a pohádkového lesa
dne 4. 6.
Po skončení jarní sezony proběhne na fotbalovém hřišti rekonstrukce zavlažovacího systému, včetně zkvalitnění hrací
plochy, tak aby nejen dětem, ale i mužstvu
dospělých sloužila stejně dobře jako stávající z roku 1993.

fotbalistům, 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 při troše
dobré vůle v pohodě zvládnout. Děkujeme
za podporu.
Daniel Vejvoda – předseda TJ SOKOL
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Obecní spolky

V sobotu 4. 6. uspořádaly Ženy pro Kájov a TJ Sokol Kájov za finanční podpory
obce Kájov den plný pohádkových bytostí. Počasí všem 186 dětským účastníkům
přálo, a tak se v pohádkovém lese mohly potkat s mnoha pohádkovými bytostmi
a uloupnout si napečený perníček z perníkové chaloupky. Celá cesta byla plná
dovednostních i znalostních soutěží, a tak
u tučňáků děti zatloukaly hřebík, u čarodějek hádaly pohádky a babky kořenářky
chtěly vědět, jak znají ovoce a zeleninu,
u vodníka si vyzkoušely rybolov a pravé
peklo od nich požadovalo znalost básničky. O všech deset připravených stanovišť

Dětský den

po lese byl veliký zájem a splnění úkolů
jim bylo vyznačeno do kartičky a leckde
dostaly i sladkosti.
Po splnění všech úkolů je čekala
na hřišti malá odměna s pečením špekáčků. K tomu jim hrál DJ rádia Faktor pan
Voráček, zaskákat si mohly na skákacím
hradu propůjčeném firmou Coca Cola
a celé odpoledne je bavil klaun Podroužek s princeznou. Největší zájem dětí byl
o malování na obličej, a protože se dostalo na všechny, rozzářené namalované obličeje svědčily o vydařeném odpoledni.
Nemohl chybět ani kouzelník
Magic Cocer se svými kouzly, které poba-

Perníkové báby měly na chaloupce ty nejčerstvější perníčky.

vily nejen děti, ale i přítomné rodiče. A tak
ještě děti na závěr celého pohádkového
odpoledne zachraňovaly princeznu ze
spárů obrovského draka, kterého si ale
mohly i pohladit. Toto vše by se nemohlo
uskutečnit bez nadšení všech organizátorů Dětského dne a bez finanční podpory
sponzorů. Všem patří proto velké poděkování za to, že i v dnešní uspěchané době
se najdou lidé, kteří bez ohledu na své
povinnosti jsou ochotni věnovat nejen svůj
čas, ale i finanční podporu na takovéto
skvělé akce pro děti.
Daniel Vejvoda, TJ SOKOL Kájov

Pohádkovému lesu počasí přálo.

Novoroční pochod
do Boletic

Letošního prvního ledna se vypravili kájovští obyvatelé do Boletic,
aby se setkali se svými novými
spoluobčany. Boletice jsou od tohoto data desátou částí naší obce.
Spolek Radost pro všechny z. s. spolu s hasiči a některými
zastupiteli obce připravili pro novoroční pochod trasu vedoucí od
hasičárny v Kájově kolem vodárny
„U Mojžíše“ a dále lesem ke kostelu sv. Mikuláše, a také k bytovkám.
Cílem bylo prostranství před budovou újezdního úřadu. Mgr. Lenka
Augustinová výlet doplnila průvodním slovem a malou výstavkou historických fotografií.
Účastníci se mohli občerstvit, k dispozici byl teplý punč a čaj.
Mgr. Lenka Augustinová
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Na Nový rok se do Boletic pochodovalo suchou nohou.
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Traktoriáda

Kájovská traktoriáda 2016

Po tříměsíční přípravě, kdy jsme museli naplánovat novou trať, domluvit se
se všemi majiteli a pronajímateli ploch,
připravit program pro dospělé a děti,
sehnat sponzory a zajistit občerstvení
pro diváky, jsme se v sobotu ráno 7. 5.
sešli s lehkou nervozitou, jak asi dopadne II. ročník Kájovské traktoriády.

Budějovic, Volar nebo z Dražovic u Sušice.

V tomto ročníku bylo připraveno několik
změn.
Tou první bylo rozdělení strojů do tří kategorií:
A – traktory tovární výroby (nejpočetnější

Petr Bauer a jeho nejhezčí traktor letošního ročníku.

Zábavu pro děti připravovaly
členky spolku Radost pro všechny, které
mají velké zkušenosti a nápady pro práci
s dětmi. Dva večery zabralo jen potiskování triček a tašek logem traktoriády a další
hodiny práce věnovaly přípravě zábavných disciplín.
Kájovští hasiči měli na starost
bezpečnost a občerstvení pro všechny
účastníky i diváky.
Nejvíce času a energie věnovali
přípravě Jaroslav Sládek a Petr Janíček,
kteří pracovali na vybudování trati, shánění sponzorů a různých povolení. Administrativní část (přihlášky, registraci účastníků, výrobu a tisk diplomů, účastnických
listů) a přípravu dětské traktoriády měla
na starost Lenka Augustinová.
Obec Kájov přispěla částkou
10 000 Kč, která byla použita na bezpečnostní prvky, administrativní zajištění akce
a drobné odměny pro děti.
Trochu jsme si oddychli, když
se v 10.30 objevil první traktor a po chvíli
začaly dojíždět i další. Počet se zastavil
u čísla 29, což je o 9 traktorů více, než
v loňském roce. Na traktoriádu se k nám
vydali majitelé strojů z Kájova a okolí, ale
také z Hořic, Polné na Šumavě, Bujanova,
Benešova nad Černou, Bližné, Českých
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skupina s počtem 17 přihlášených stojů)
B - traktory domácí výroby (11 přihlášených strojů)
C – sekačky a frézy (pouze 1 závodící)
Zásadní změnou bylo také to, že po jízdě
zručnosti na asfaltové části areálu BOXIT

čekala na závodníky jízda v terénu, která vedla částečně po obecním pozemku
a částečně po poli firmy Agrocon Kájov,
s. r. o. Každý účastník si musel po startu
ručně uříznout polínko, které později házel do duší plovoucích na rybníku. Po vyjetí ze startovní čáry se musel traktor dotknout barelu, couvat slalom a zajet mezi
kužely. Potom už čekala těžší část trati,
která vyzkoušela odvahu každého řidiče
a spolehlivost jeho stroje. Na poli byly pro
účastníky připraveny náročnější překážky.
Řidiči museli přejet 4 klády, projet malým
brodem, hodit poleno do již zmiňovaných
duší, projet velký brod, přejet pneumatiky
od náklaďáku. Po projetí cílem však čekala ještě jedna těžká část, a to průjezd bažinou a vyjetí prudké stráně. Náročnost tratě
se ukázala velmi brzy, když před začátkem
závodu uváznul řidič terénního auta ve
větším brodu. Vytáhnout se ho podařilo až
panu Pavlu Brandovi, který měl nakonec
během závodu nejvíce práce. Pro jistotu
přítomný traktor s navijákem se nakonec
ukázal jako velmi nezbytným, pomohl asi
třetině traktorů v překonání překážky.
Atraktivnější než vloni byla podívaná samozřejmě i pro diváky, kterých se
sešlo kolem 500.
Moderování se velmi dobře
zhostil Jiří Stifter, který celé odpoledne
neúnavně komentoval výkony účastníků,
dění na trase a ještě stihl přidat zajímavosti o jednotlivých strojích.
Klání bylo velmi napínavé, celé
odpoledne jsme čekali, jak se bude dařit kájovským účastníkům. Výsledky byly
známé kolem 17. hodiny.
V kategorii A zvítězil Jan Müller
z Kájova, v kategorii B Pavel Šandara
z Dražovic u Sušice.

Jan Müller – vítěz kategorie “Traktory tovární výroby”.
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Traktoriáda
Odměněn překrásným dortem
byl i majitel nejhezčího traktoru. Tentokrát
se jím stal pan Petr Bauer z Kájova, který
opět přijel se svým (vylepšeným) strojem
STEYR DIESEL TRAKTOR 80A 15PS,
rok výroby 1957, koupě z kopřiv (jak je
uvedeno v dotazníku).
Na své si přišly i děti, které měly
svou malou dětskou traktoriádu, kde
mohly opět získat řidičský průkaz. Musely absolvovat slalom, poznávat značky
a vyrobit traktor. Z asi 40 vyrobených pak
pan Jan Gabauer z CB Auto a.s. (sponzor
akce) vybral 10 nejhezčích a jejich majitelé a tvůrci v jedné osobě byli odměněni.
Na památku si všichni mohli vyzdobit tričko logem traktoriády.
Více doprovodných atrakcí bylo připraveno i pro velké a malé diváky. Dospělí se
mohli projet ve třech nových vozech, které poskytla společnost CB Auto, a.s. Pan
Pavel Jedlička z Horní Plané přivezl dvě
motokáry, které byly k dispozici. Společnost E.ON Česká republika, s. r. o. postavila skákací hrad pro děti a každý si mohl
zapůjčit segway nebo elektrickou koloběžku.
Chtěli bychom poděkovat všem
kájovským soutěžícím za jejich odhlodání
bojovat i smysl pro humor. Byli to pánové:
Jakub Jiříček, Jan Müller, Vladimír Müller,
Pavel Branda, Jan Albert, Emil Vilímek,
Gerhard Scherhaufer, Roman Skypala,
Pavel Kutlák, Petr Bauer, Vladimír Beránek, Petr Benda, František Bula, Michal
Kmoch, Vladislav Anderle a Jaroslav
Krauskopf.
Poděkovat bychom chtěli také
všem sponzorům, jsou to:
Obec Kájov, BOXIT s. r. o., HECI a. s.,

Vyrábění papírových traktorů.

1/2016

Nejstarší účastníci závodu.

Vidox, s. r. o., CB Auto a. s., Flop Kájov,
ROYAS, k. s., E-ON ČR, s. r. o., SVP Profi, 1. geodetická kancelář, Zemědělská
prodejna Žíla a Žíla, Žahour ochranné
pracovní pomůcky, Železářství a půjčovna
nářadí Král, CD paliva s. r. o, paní Miroslava Slípková, paní Jiřina Gažáková, Hana

Kadlecová účetnictví Kájov, Koberce Kájov s. r. o., Český rozhlas České Budějovice, Kooperativa pojišťovna, a. s., ZITA
Kájov, s. r. o., Agrocon Kájov, s. r. o., SUS
p. o. Český Krumlov.
Za pořadatele Lenka Augustinová,
Petr Janíček

Malá dětská traktoriáda.
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ZŠ a MŠ
ČASOPÍSEK
Ani jsme nenadáli a dětem začaly vytoužené
letní prázdniny.
V uplynulém půlroce jsme stihli zapsat
22 nových prvňáčků pro příští školní rok, kdy do naší krásné školy bude
chodit úctyhodných 112 dětí z Kájova a
přilehlých osad. Děti, které nemají trvalé
bydliště na území obce, musíme odmítat.
I v letošní trochu zvláštní zimě
jsme si užili velmi příjemné lyžování na
šumavském Špičáku. Sněhové podmínky
byly dobré, denní teploty kolem nuly, takže
asi nezáblo nikoho z nás. Po návratu z hor
jsme se hned pustili do vyrábění jarních
dekorací, starší děti dokonce i v sobotu na
tvoření. Všem pro radost jsme připravili ve-

Protože se snažíme školní dny
zpestřovat, měli jsme tematicky zaměřený Den země, čarodějnické vyučování,
Den dětí jsme oslavili opět na Olšině, kde
každoročně připravují Vojenské lesy velice
zajímavé, pestré a poučné dopoledne, na
které se všichni moc těší.
Velkou radost nám opět udělaly
děti z 5. třídy. Deset se jich hlásilo na osmileté gymnázium, všichni udělali přijímací
zkoušky, devět jich bylo přijato, jedna dívka
si nakonec rozmyslela a bude pokračovat
v 6. třídě ZŠ. Jsem ráda, že v přijímání na
gymnázium máme už 10 let 100% úspěšnost.
Návštěva Techmanie v Plzni.

Zimní pobyt na Špičáku.

likonoční jarmark, moc nás těší zájem obyvatel Kájova. Došlo k trochu komické situaci, kdy hodinu a půl po otevření se nám
sortiment prodávaného zboží velmi zúžil.
Snad nám to návštěvníci, kteří přišli o něco
později, odpustí.

Každoroční vynášení Moreny.
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Naplánovaný už je i letní tábor v
Zátoni, tentokrát se ocitneme ve světě pohádek.
V létě nás ve škole čekají tentokrát jen drobné rekonstrukce, jako malování či výměna linolea v některých třídách.

Čilý ruch nastane však na školním hřišti.
Díky dotaci, kterou obdržel TJ Sokol Kájov
z nadace ČEZ, bude vybudované multifunkční hřiště, které bude sloužit nejen pro
potřeby školy a školní družiny, ale přístupné bude i obyvatelům Kájova a přilehlých
části obce a to dle provozního řádu.
Velmi pestré a zajímavé dny mají
i děti v mateřské školce. Často za nimi jezdí divadélka s moc pěknými představeními.
Velkému zájmu se těší i společné tvoření
dětí a rodičů. Jaro nám děti přivolaly vynášením Morany, 29. 4. byla škola plná čarodějů i čarodějnic.
Moc hezkou tradicí jsou i vystoupení na slavnosti vítání občánků. Právě
děti z MŠ svým přednesem vytvoří neopakovatelnou atmosféru.
Chtěla bych moc poděkovat všem
rodičům, kteří se zúčastnili letošní první brigády a upravili vloni vzniklou přírodní zahradu u nového pavilonu MŠ.
Mgr. Lenka Augustinová,
ředitelka ZŠ a MŠ

Společné tvoření dětí a rodičů v MŠ.
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Kultura

Noc kostelů
„Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí
v Kájově jako tichý svědek dějin tohoto
místa i celého našeho národa – přestál
vlády mnoha panovníků, doby válek,
ale taky rozkvětu země v míru, vyslechl
starosti i radosti velkých i malých, urozených, studovaných i zcela prostých
lidí, všech, kteří sem po staletí putovali.

ČASOPÍSEK

varhan - od droboučkých perličkových
tónů preludia až do mohutného burácení
hudebního vodopádu, a čistý zpěv, basy
a soprán. Nemusíme být věřící, abychom
pocítili očistnou sílu tohoto duchovního
místa. Zde s určitostí vnímáme běh času
od zrození k umírání a ta cesta mezi tím
je život. Tady se po staletí koncentrovaly

„chrámy“ konzumu, hlučné a oplývající
přebytky zboží, kde se žije okamžikem,
a nemyslí se ani na minulost ani na budoucnost.
Poutní místo Kájov je písemně
doloženo od 13. století. Do roku 1785 patřil kostel, fara a hospic pod klášter ve Zlaté
Koruně. Po jeho zrušení spravovali kostel
Schwarzenberkové z Českého Krumlova. Klášter řádu oblátů byl zřízen
při zdejší faře v roce 1930. Tento řád
se staral o poutní místo do poválečného odsunu německého obyvatelstva.
Poté byl klášter zrušen a od té doby
zde byl až do smrti posledního faráře
Jana Zborovského v r. 1992 farní úřad.
Poté je farnost spravována z Českého
Krumlova. V roce 1999 se zde usídlila
skupina čtyř řádových sester sv. Vincence z Pauly z Německa (Mnichova).
Během jejich působnosti byla farní budova rekonstruována na klášter. Z důvodu nemoci odcházejí z Kájova v říjnu 2012. Na své místo získaly sestry
z Kongregace Milosrdných sester sv.
Kříže, které se v jejich započatém díle
pokračují.
K prohlídce kostela zazvoňte
u dveří na faře denně (kromě úterý) od
9.00 - 11.30 hodin a od 13.00 - 15.30
hodin. V úterý jsou možné prohlídky
Sólový zpěv, barokní varhany, Gregoriánská schola sv. Anny z Černice, sbormistr Jiří Balek.
pouze pro poutní autobusy předem
Jako dědictví po předchozích genera- myšlenky příchozích, jejich přání, naděje, objednané. Telefon 380 709 411; mobil
cích k nám promlouvá stále” - tato slo- starosti, zoufalství i díky.
605 135 579. kostelkajov@seznam.cz
va z pozvánky Milosrdných sester sv. KříDo kostela chodívaly ze všech
Libuše Semecká
že na noc kostelů v Kájově mě vytáhla do stran lidí zástupy,
kostelní noci.
obzvlášť v období
V pátek 10. června byla tato baroka, a po celý
pozdně gotická národní kulturní památka rok. Kájovská maotevřena od 18 do 22 hodin pro veřejnost, dona a kaplička
poprvé při příležitosti „Noci kostelů“, kte- se zázračnou sturá se v Česku koná od roku 2009. Sestry dánkou slibovaly
nás pozvaly k návštěvě kostela v méně a kolikrát opravdu
obvyklé době a do míst, kam není vždy poskytly uzdravevolný přístup. Úvodní část podvečera pat- ní těla a ještě časřila dětem, které např. podle předložených těji pomoc duši.
kreseb poznávaly zobrazené předměty Dochovaná kniha
nebo části interiéru. Komentovanou pro- zázraků je zadohlídku pro dospělé uvedla v 19 hodin se- kumentovala. Přástra Karmela v interiéru velkého kostela, ní a prosby, sliby
pan Josef Batík pokračoval ve vzácném a pokání jsou příkostelíku Smrti Panny Marie. Otevřena tomné ve vznosné
byla i barokní kaple sv. Jana Nepomucké- gotické
klenbě,
ho, která bývá zpřístupněna zpravidla jen nabyly sílu, jak
v říjnu o hlavní kájovské pouti. Zajímavé šel čas, neboť lidé
je zjištění, že tato kaple byla vystavěna jako takoví se ve
ještě dříve, než byl prohlášen za svatého, své podstatě přítak si jej považovali.
liš nemění. Dnes
Výjimečný večer pokračoval. Se- však jsou spíše
dím ve staré kostelní lavici, v chrámové plné
ordinace
lodi je ztišené ticho, i když zvenčí ještě do- praktických a odléhají veselé dětské hlásky, běží mi hlavou borných lékařů.
myšlenky, které mohou naskočit jen na po- Ještě naplněnější
dobných místech. Z ticha se pozvedl zvuk jsou
novodobé Propojovací schodiště z kaple Smrti Panny Marie.

1/2016
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Kájovské motivy

O Palečkovi

Stalo se to někdy před více jak dvě stě z rodu Paleczků a počíná tak nevídanou mavské hvozdy neopustili. Své znalosti
lety. Vody Polečnice se po silných letních rodovou ságu. Na více než čtyřicet let se a bohaté zkušenosti propůjčili Státním či
bouřkách a vydatných deštích roku 1814 Joseph stává plavebním dozorcem a „mi- Vojenským lesům. Ještě dlouhé roky po
(některé prameny uvádějí rok 1813) vy- strem dřevařským“ (Holzmeister). Během únorovém zvratu bylo v lesích jižní Šumadaly mimo své řečiště a tam, kde v nich následujícího jedno sta let pak oba bratry vy možno potkat hajné v nezaměnitelných
zůstaly, vymílaly půdu pod břehy a divě následuje pětadvacet mužských potomků hnědých schwarzenberských kabátcích či
zuřily. Rychle a zběsile, stejně jako dneš- z jediného rodu, z rodu Paleczků. Mezi stejných kamizolách, které žádný z jejich
ní doba, mířila voda dál do neznáma, aniž prvními čtyři Paulovi synové. Jeden z nich, kolegů nenosil. To byli Paleczkové.
tušila, co ji kde potká. Práci kájovských Karl, bude mít sedm synů a šest z nich
Možná právě proto, možná kvůli
sedláků na polích i dřevorubců v okol- se stane knížecími hajnými. Lesní moud- věrným službám „nepřátelům lidu“ v letech
ních lesích doprovázel všude slyšitelný ra se tu předávají z pokolení na pokolení minulých, možná i pro svou nepřizpůsobihukot vodního živlu.
a Schwarzenbergové, šlechtici s modrou vost novým poměrům se tehdy jméno PaPo silnici podél Chvalšinského krví, mluví v souvislosti s Paleczkovými leček objevilo i v uměleckém díle. Otázpotoka jel tehdy kočár se schwarzenber- o „krvi zelené“. Přestože málokdo z Pa- kou je, zda ho lze dnes považovat pouze
ským erbem tažený čtyřspřežím
za umělecké: V padesátých letech nasilných valachů. Ze zámku v Čertočila Československá televize s reživeném Dvoře vezl tehdejšího pána
sérem Karlem Kachyňou dle scénáře
nad Krumlovem a dalšími městy
zpracovaného Rudolfem Kalčíkem,
a místy, knížete Josefa (1769samotným Karlem Kachyňou a Fran1833). Kočár s jedním z nejbohattiškem A. Dvořákem film Král Šumavy.
ších mužů Evropy minul Křenovský
Pro ty později narozené připomínám,
Dvůr a měl před sebou místa, kde
že děj se odehrává v osmačtyřicátém
se oba potoky pojí v jeden tok. Když
roku, kdy pohraniční útvar SNB na
se koně blížili k mostu přes PolečŠumavě vede boj proti agentům přenici, lekli se běsnícího živlu a splavádějícím přes státní hranice do nešeni se s kočárem vydali přímo do
přátelského západního Německa česzpěněných peřejí potoka. Ztratili
koslovenské občany. Močály a slatě
pevnou půdu pod nohami a postroje
zde jsou plné nebezpečí, nejeden
od povozu jim nedovolily vyplavat.
tu v nich utonul. Projít jimi dokáže
Knížeti, zavřenému v kočáře, začajediný - Král Šumavy. On jediný zná
lo jít o život.
cestu, kudy jimi přejít. Převádí lidi na
Tou dobou tudy putoval
západ i zpět. Nikdo ho však neviděl.
panský pacholek z Kvítkova Dvora,
Obestírá ho neproniknutelná rouška
Paul Paleczek (1781-1859). Možtajemství. Postupně má na svědomí
ná se vracel z knížecího pivovaru
smrt příslušníků SNB, ale i civilistů,
v Černé v Pošumaví, možná byl
kteří v boji a nastalém zmatku ztrácejí
na cestě z Kvítkova Dvora. Jakmile
orientaci a utonou v bezedných bažispatřil, co se nedaleko něj děje, srdnách. Film vrcholí dopadením Krále.
natě se vrhl do potoka a po osmi
Je jím málo nápadný polesný, předletech služby na Kvítkově Dvoře
stavovaný hercem Miloslavem Holuznalý práce s koňmi, podařilo se mu
bem. Jmenuje se Paleček.
je i s vozem a knížetem zachránit.
Vděčný kníže nabídl sta***
tečnému zachránci odměnu, kterou
Až se při toulkách Šumavou ponořísi Paleczek sám vybere. Ten neváte do myšlenek a úvah, k nimž její
Pomník A. Stifterovi, básníku Šumavy, vztyčeným nad
hal a požádal o vstup do lesnických
hluboké lesy každou svou pídí zvou,
Plešným jezerem ve výšce 1311 m n. m. (1877)
služeb schwarzenberského knížeczavzpomínejte také na Paleczky, ktetví. Jak na webových stránkách Kohou- leczků vládl češtinou, k Čechům se hlásili. ří tu kdysi po několik generací v místních
tího kříže vzpomíná Raimund Paleczek, V rozvětveném rodu se v průběhu let v ně- revírech pracovali a žili. Ti z Vás, kdo se
praprapravnuk statečného pacholka, kní- kterých rodinách přijímá český tvar jména pak dostanou vysoko nad Plešné jezero
že souhlasil a oba muži dohodu zpečetili – Paleček. Poslední potomci byli v nacio- k mohutnému obelisku, památníku spisopevným stiskem svých rukou.
nálně vybičované atmosféře nedovolující vatele Adalberta Stiftera, vězte, že jeho
Že nešlo o panský rozmar, po- již úctu mezi Čechy a Němci po roce 1945 stavitel, schwarzenberský hajný a kameznal Paul už po několika týdnech. Do vystěhováni. Samotný Paul, „praotec ze- ník Adolf Paleczek, byl ke svému věčnérukou dostal dekret k nástupu do lesní lených Paleczků“, sloužil v knížecích les- mu odpočinku uložen na kájovském hřbislužby ve stožeckém revíru a 6. září 1814 nických službách až do svého posledního tově. Vstoupíte-li sem hlavní brankou od
složil přísahu věrnosti schwarzenberským pozemského dne, kdy 4. září 1859 se jeho silnice a vydáte se pěšinou vlevo, objevíte
pánům. Je mu přidělen pozemek v Čer- dny naplnily.
po pár krocích vpravo malý pomníček zaném Kříži, kde si postavil svůj dům. Ten
Rokem 1948 a změnou spole- rostlý mně neznámým kvítím. Na pomníku
zde stojí dodnes. Má č.p. 15, je v něm čenských poměrů končí i lesnická éra Pa- najdete dobře čitelný nápis (Zde odpočívá
restaurace, kterou zde v době výstav- leczků ve schwarzenberských službách. v Pánu Adolf Paleczek, knížecí schwarby železnice zřídil Paulův vnuk Franz. Šlechta přichází o svůj veškerý majetek zenberský lesník, zemřel 17. srpna 1910
V osobě bratra Josepha vstupuje patnáct včetně lesů, ale ti Palečkové, kteří s ostat- v třiasedmdesátém roce života).
let po Paulovi do knížecích služeb druhý ními Němci nebyli násilně vysídleni, šuRudolf Herbst
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ČASOPÍSEK
Z pestré historie Boleticka

Původně bylo území osidlováno keltskými, později slovanskými kmeny, z té
doby je pravděpodobně odvozen název.
Kmen Boleticů zde měl své, snad nejstarší sídliště v jihočeském regionu.
Název se vyvíjel od podoby Bolotitz z roku 1263 přes Polletitz 1841 k Boletice (současnost). Poblíž vesnice je vrch
Raziberk s archeologickými stopami hradiště (starší doba železná, pohřební mohyly a několik žárových hrobů, 700 - 500
př.n.l.). Písemný doklad je z roku 1263,
kdy byl statek boletický s rozsáhlými lesy
podobně jako Kájov a další darován Přemyslem Otakarem II. novému cisterciáckému klášteru ve Zlaté Koruně. Kostel
sv. Mikuláše byl postaven ve druhé polovině 12. století v románském stylu. Pozdější přestavbou v pozdní gotice zaniklo
románské kněžiště a objekt se prodloužil.
(Románské části architektury jsou staré
přes 800 let.)
Boletice tvořily pevnou součást
rozsáhlého klášterního velkostatku, bylo
zde dokonce sídlo rychty, do níž patřily
ještě vsi Dolany (Dolern), Býlovice, Podvoří (Podwurst), Beníkovice (Penkelitz),
Český a Německý Křenov (Krenau), Záhorkov (Ahorn), Lazec (Losnitz), Dobrkovice (Turkowitz), Kladné (Kladen), Přelštice
(Schölsnitz) a Hořičky (Horwitzl). Majetkové poměry Boleticka se hodně změni-

Nejvíce sídel vznikalo
okolo roku 1440,
další vlna osidlování přišla v polovině 18. století.
Uvádí se dále, že
při sčítání obyvatelstva Království
českého (v Rakousku - Uhersku)
v roce 1850 žilo
na osmi úplných
katastrech 5 543
a na čtyřech neúplných maximál- Dobové foto kostela sv. Mikuláše s márnicí a hřbitovem, v pozadí fara.
ně 600 obyvatel.
osm katastrálních území: Arnoštov, BoletiV roce 1910 bylo provedeno poslední sčíce, Jablonec, Maňávka, Ondřejov, Polná,
tání lidu v habsburské monarchii: v 56 obTřebovice, Uhlíkov. Je zde na tři desítky
cích a 1.048 domech žilo přibližně 6.660
zaniklých vesnic. Samotné Boletice neobyvatel. České obyvatelstvo zde po vznibyly určeny k demolici, byla sem vložena
ku Československé republiky v roce 1918
posádka jako sídlo správy vojenského
vykonávalo především správní funkci.
prostoru.
Počet obyvatel vrcholil v roce 1938, trvaZákonem č. 15/2015 Sb., o hralý pokles je zaznamenán po roce 1939 nicích vojenských újezdů, se od 1. ledna
s nástupem fašismu vysídlení zprvu čes2016 z vojenského újezdu vyčlenila nově
kého obyvatelstva, po roce 1945 naopak
vzniklá obec Polná na Šumavě. Dále se
německého etnika. Většina současných
katastrální území Březovík 1 a Březovík 2
obyvatel byla dosídlena po 2. sv. válce.
připojily k obci Ktiš, Hájenky k obci KřišZ Boletic a celého prostoru rozťanov, Houbový Vrch a Maňávka u Česprostírajícího se odtud jihozápadně až
kého Krumlova k obci Horní Planá, Kraví
k Vltavě byl v roce 1947 vytvořen tzv. voHora k obci Kájov, Mýtina u Želnavy k obci
Želnava a Okrouhlík k obci Chvalšiny.
Zbývající území i nadále spravuje újezdní
úřad, který ale nově sídlí v obci Kájov, část
Boletice čp.3. Od 1. 1. 2016 je vojenský
újezd bez trvale žijících obyvatel.
Vojenský prostor byl a je i nadále pochopitelně nepřístupný. Proslulé
propustky za příbuznými, na sběr lesních
plodin nebo průjezd dnes však nepotřebujete. Není důvod je vydávat, protože civilní
obyvatelé, aniž by se přestěhovali, už nežijí ve vojenském újezdu. Průjezdy po komunikaci z Kájova na Horní Planou nebo
na Chvalšiny jsou proto možné. A víkendová “měkká turistika” po vyznačených
trasách v prostoru byla zachována.
Před optimalizaci projevili obyvatelé vsi Boletice vůli patřit spíše ke Kájovu,
než ke Chvalšinám nebo být samostatní.
Zastupitelstvo obce Kájov schválilo, aby
se Boletice ke Kájovu od 1. 1. 2016 připojily a staly se desátou částí obce. Kájov
Mapa tzv. optimalizace Vojenského újezdu Boletice - redukce o obývaná území, začlenění se rozšířil o cca 500 ha a 88 obyvatel. Ze
získaných nemovitostí je nejvýznamnější
do obcí.
výše zmíněný románsko-gotický kostel
ly s husitskými válkami, během nichž se jenský újezd. Jako jediný na území Čech
sv. Mikuláše, považovaný za vůbec nejcelého klášterního panství zmocnil z titulu umožňuje provádět výcvik v překonávání
starší kostel v celých jižních Čechách.
ochrany a zástavní držby Oldřich z Rožm- vodní překážky. Z území Jihočeského kraberka. Klášter zlatokorunský byl během je zaujímá prostor o výměře 16 559 ha.
Libuše Semecká
roku 1420 dvakrát dobyt a poničen husi- Zájmy státní správy na území újezdu jsou
Prameny: http://www.vojujezd-boletice.cz/
ty - ničení kláštera se bohužel účastnili naplňovány prostřednictvím Újezdního
Jiří Záloha: Šumava od A do Z
i poddaní z Boletic.
úřadu (ÚÚř). Území VÚ Boletice se dělí na
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Jubilea
Blahopřáli jsme k 70. a vyšším narozeninám těmto
občanům z Kájova (leden až červenec):

Kájov
Jiřina Hrdličková
Marcela Kupečková
Marie Haklová
Radmila Kolářová
Richard Mančík
Růžena Mullerová
Růžena Ženíšková
Ladislav Žíla
Josef Frisch
František Hrdlička
Marie Bohmová
Petr Křimský
Jan Červ
Gerhard Scherhaufer
Josef Palouda
Miloslava Rudolfová
Marta Scherhauferová
Josef Maleček
František John
Růžena Prajerová
Antonín Nechanický (81)
Hana Jaroschová
Zdeněk Hudeček
Bedřiška Červová (87)
Jaroslava Paloudová
Rudolf Augustin
Marie Fraňková (91)
Jiří Winzig
Zdeňka Polláková
Ludmila Cimlová
Zdeňka Lízalová (88)
Vlasta Neuberková
Hana Švamberková
Anna Červová
Václav Hakl
Marie Láfová (84)
Anna Krauskopfová
Anna Kutláková (80)
Jan Kalischko (91)
Růžena Šímová
Václav Čudka

Robert Koreň
Jarmila Čaníková
Milada Johnová
Josef Batík
Hana Čulíková
Věra Janyová
Kladenské Rovné
Josef Makovec
Marie Marešová
Jaroslav Běhounek
Marie Házová
Marie Kolářová
Kladné
Ludmila Jarkovská
Marie Křížová
Blanka Neuberková
Křenov
Jiřina Bayerová
Jaroslav Mareček
Miloslav Otmar
Petr Kreps
MUDr. Eva Krepsová
František Borovka
Mezipotočí
Pavel Kulík
Markéta Šubová
Novosedly
Ing. Vladimír Křivánek
Jan Jany
Jana Neuberková
Miroslav Cifreund
Jaroslav Rudolf
Staré Dobrkovice
Jiří Russfell (89)
Libuše Bártlová
Jan Bártl
Jan Pupp
Marie Porkristlová (83)
Zdeňka Halaburdová (91)
Lazec
Jaroslav Pavlík

Navždy nás opustili
Václav Holub 22. 04.
Dana Krauskopfová 25. 04.
Matylda Augustinová 10. 06.
Jan Čulík 11. 06.

Pan Jan Čulík dlouhodobě odborně spolupracoval
jako stavař s naším obecním úřadem. Ještě na MNV
vedl stavební komisi, pomáhal obci se smlouvami
a projekty. V Kájově stojí mnoho soukromých rodinných domů nebo staveb, ke kterým připravoval
projekt a na jejichž stavbu dohlížel. Vážíme si jeho
přínosu pro obec a vyslovujeme pozůstalé rodině
upřímnou soustrast. (ls)
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První vítání občánků Kájova letos proběhlo 18. března. Rodiče Kubíčkovy
a Fišerovy s děvčátky Klaudií a Zuzanou představila matrikářka Libuše Semecká Mgr. Lence Augustinové.

Druhé vítání občánků proběhlo již 1. dubna. Rodiče Terezie Pěstové, Martina Kroupy, Tey Švarcové a Ondřeje Doubka přišli představit své potomky
na obecní úřad.

Zima v Kájově: Spadlo 25 cm sněhu, srážky 46 mm, 24. 1. obleva. Nejvyšší teplota 18. ledna 10° C, nejnižší 31. ledna -10° C
Pranostiky:
Únor bílý, pole sílí. (Příroda odpočívá, nabírá sílu.)
Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře. (Je třeba začít polní
práce)
Josef Šíma

Soutěž o nejkrásněji rozkvetlé okno na území obce Kájov. Pravidla soutěže jsou stejná jako loni. Vítězné okno vybere komise složená ze zástupců všech spolků a stran, které jsou v obci
činné. Hodnocení proběhne v polovině srpna, v dalším čísle
Časopísku pak naleznete vyhodnocení soutěže a jména oceněných pěstitelek či pěstitelů, na které čeká malý dárek.
Za kulturní komisii Lenka Augustinová, Miloslava Vejvodová
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Životaběh v obci

Leden - Tříkrálová sbírka 6. ledna, sestry sv. Kříže na obecním úřadě.

Únor - Masopust si 9. února přišel na úřad pro povolení
projít obcí.

Březen - První živé společenské kontakty u vítání občánků.

Březen - Večerní kavárna “Úspěchy kájovských na divoké
vodě”.

Duben - Pálení čarodějnic a stavění máje s tradičním opékáním špekáčků.

Červen - Čápě nám ochránci odvezli v neděli 26. června do
ZOO Hluboká (deformovaná nožička).
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Březen. Dopravní značení dle pasportu místních komunikací (nutný pro čerpání dotací).

Vlakové nádraží má dnes malou provozní budovu a jízdenky kupujeme ve vlaku.

Žulový sloup božích muk léta ležel zarostlý v břehu Polečnice
po nezdařené krádeži.

Restaurovaný sloup znovu na svém místě na staré poutní
cestě z Č. Krumlova (MgA. Jan Korecký).

Červen. Vyšší provoz si kvůli bezpečnosti vynutil rozšíření komunikace.

A bude zpevněna krajnice (na trávníku zahradnické dílko
paní D. Frischové, jedno z mnoha).

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 20. 6. a vyšlo v nákladu 700 výtisků dne 1.7. 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

