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Slovo starostky
Vážení spoluobčané!
Výstavba čistírny odpadních vod v Krasejovce se přiblížila do samého finále a během listopadu bude uvedena do ročního zkušebního provozu.
Dle zákona č. 245/2001 Sb., o vodách a zákona
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, upozorňujeme všechny majitele
domovních septiků v osadě Krasejovka, že do kanalizace pro veřejnou potřebu zakončené centrální
ČOV je zakázáno vypouštět odpadní vody přes septik. V průběhu roku 2021 bude povinností každého vlastníka septiku provést jeho přepojení přímo
do kanalizačního sběrače. Celková investice této
akce byla 15 325 486,23 Kč bez DPH, z toho máme
přislíbenou dotaci z Ministerstva zemědělství ČR
ve výši 8 197 000 Kč a dotace z Jihočeského kraje
ve výši 1 180 000 Kč.
V letošním „zvláštním“ roce, kdy neprobíhalo
běžným způsobem doručování našeho zpravodaje
ani doručování volebních lístků na podzimní volby
jsme zjistili, že řada nemovitostí buď nemá schránku, schránky u bytových domů nejsou označeny
jmenovkami, někde dokonce ani není označený dům
číslem popisným a nelze tak tiskoviny řádně doručit ke každému adresátovi. Vyzývám proto všechny
vlastníky, aby zajistili označení svých domů číslem popisným na dobře viditelném místě tak, jak
to ukládá zákon, a schránky (zvláště u bytových
domů) opatřili jmenovkami. Jedině tak budou zajištěny podmínky pro kvalitní doručování korespondence a tiskovin.
Z důvodu havarijního stavu procházejí v současné době rekonstrukcí prostory bývalé restaurace
Pedross, která ukončila svůj provoz letos na jaře.
Tento objekt bude v příštím roce znovu nabídnut
do pronájmu.
V letošním roce vychází první adventní neděle
na 29. listopadu. Vzhledem k tomu, že nikdo z nás
nyní neví, jaká budou v dané době nařízení k ome-

Státní svátek • • • • • • • • • • • • • • •
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii

Přehled termínů • • • • • • • • • • • • •
2. 11. Památka zesnulých
29. 11. Rozsvícení stromu
30. 11. Termín splatnosti místních poplatků
zení šíření nákazy Covid-19 a co bude nebo naopak
nebude možné pořádat, řešíme nyní vzniklou situaci ve spolupráci s kulturní komisí. Určitě nechceme
nikoho, zejména děti, připravit o atmosféru Vánoc.
V obci bude v každém případě instalována vánoční
výzdoba a 29. 11. 2020 kolem 17. hodiny bude rozsvícen strom na návsi. Pokud by se současný nepříznivý stav výrazně zlepšil a mohly by se pořádat některé doprovodné akce alespoň venku, na veřejném
prostranství, budeme o tom občany včas informovat na obecním webu, na facebooku a na vývěskách
v Kamenném Újezdu a v osadách.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála pevné
zdraví a optimismus.
Ing. Jitka Šebelková
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Česká obec sokolská

Památný den sokolstva
- významný den ČR
Památný den sokolstva je poctou všem členům
a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence
našeho spolku obětovali své životy v boji za svobodu,
demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen
do kalendáře významných dnů České republiky.

Nacistická „Akce Sokol“
Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka
tragických událostí roku 1941. V noci ze 7. na 8. října
1941 gestapo v rámci „Akce Sokol“ zatklo na 1500
sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Plných 93 % z nich do konce války
zahynulo. Ještě během této noci podepsal Reinhard
Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce
sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát
sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.
Jako symbol Památného dne sokolstva byl vybrán František Pecháček, sportovec, československý
olympionik, sokolský činovník, autor legendární sletové skladby mužů z roku 1938 nazvané „Přísaha republice“. Jako jeden z čelných představitelů domácího
odboje byl v roce 1944 umučen nacisty. Poslední slova
Františka Pecháčka pronesená ke spoluvězňům zněla:
„Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci
umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše
oběti nebyly marné.“
Jirka Ambrož

Poděkování
Za Základní uměleckou školu ve Velešíně bych
chtěla poděkovat p. Josefu Mokráčkovi, který naší škole daroval grafický lis. Jeho daru si vážíme a určitě ho
budeme hodně využívat. Ve výtvarném oboru u nás
studuje 101 žáků, z toho 18 v Kamenném Újezdu.
Za Základní uměleckou školu Velešín
Marie Procházka Štanglová

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci listopadu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:

Sonnberger Robert
Šustrová Marie
Bezděka František
Staněk Václav
Zíková Emilie
Janská Marie
Hrádek Stanislav

70 let
75 let
80 let
80 let
90 let
92 let
95 let

Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.
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Historie

Jak to bylo se zázrakem u dubu v Opalicích?
Při cestě z Kamenného Újezdu do Opalic si
na začátku vsi nelze nevšimnout mohutného kmene
dubu, který se těší pozornosti místních i návštěvníků již několik století. Kdysi rozložitý strom se zelenal
ještě na konci 18. století, ale již tehdy na něm visel
velmi starý obraz připomínající zázračné zachránění
dvou cisterciáckých mnichů z nedalekého kláštera
ve Zlaté Koruně, které se podle barokních svědectví mělo odehrát právě před šesti sty lety. Husitská
vojska vedená prý samotným Janem Žižkou přitáhla
27. října 1420 ke klášteru a rozložila se na blízkém
návrší. Tehdejší opat Rutger († 1444), představený
kláštera, prý vypravil neprodleně posla do královských Budějovic s prosbou o okamžitou ozbrojenou
pomoc, protože nepřátelé jsou odhodláni zaútočit
nejpozději příští den ráno. Pomoc však nedorazila,
a tak husitské vojsko zaútočilo a vyplenilo bohatý
klášter. Většina mnichů v čele s opatem Rudgerem
včas uprchla, ale zbylé řádové bratry husité zavraždili, dva upálili a sedm pověsili na lípě u hlavní klášterní brány, nedaleko kostela sv. Markéty.
Podle legendy dva ze zlatokorunských mnichů
tehdy utekli, aby se skryli v dutině kmene mohutného dubu v Opalicích, kde zůstali díky modlitbám
k Panně Marii Kájovské svými pronásledovateli nezpozorováni, a tak přežili.
Někdy v polovině 17. století byl na opalický dub
zavěšen obraz připomínající zázračné zachránění
mnichů. Protože však od počátku trpěl povětrností,
byl opravován v letech 1667, 1730 a 1768 na náklady budějovické měšťanské rodiny Borchamů a roku
1820 jej nechala renovovat Magdalena Weiberzahnová také z Českých Budějovic.
Další obnovu si obraz vyžádal v letech 1863,
1905, 1992 a naposledy v letošním roce. Péči a údržbu však potřeboval i samotný dub, který postupně chátral. Již v roce 1884 zaznamenal návštěvník
po prohlídce jeho zbytků, že „zub času vyhlodal takřka celý příbytek v nitru jeho.“ O pět let později už měl
stříšku a v roce 1903 se dostal na seznam přírodních
památek, „jejichž zachování z vědeckých a esthetických důvodů jest žádoucno.“ Dva roky poté proběhla
větší oprava stromu i obrazu na něm.

V zimě roku 1929 napadlo velké množství sněhu
a v nedalekých Litvínovicích byl naměřen rekordních
mráz -42,2 °C. Tehdy se opalický dub značně naklonil a hrozilo jeho poškození. Znalec místní historie
újezdský kaplan Karel Rada podnítil obnovu, na kterou se od Ministerstva školství a osvěty v Praze podařilo získat příspěvek 1 500 Kč. Tuto rekonstrukci
vedl v roce 1930 opalický starosta Tomáš Štindl, který zajistil u opalických sousedů dovoz potřebného
materiálu. Vyzdění dubu provedl újezdský stavitel
Václav Limpach, železné obruče, skoby a vyztužení
zhotovil újezdský kovář František Benda. Velká oprava proběhla znovu v roce 1992 a naposledy v letech
2019–2020, kdy se vše podařilo dokončit nejen
za přispění obce, ale i díky vydatné pomoci a zájmu
sousedů opalických, kteří si svého symbolu velmi
váží.
To ostatně s patřičnou dávkou humoru ukázali
všem návštěvníkům opalických slavností 27. září tohoto roku, kdy byl opravený dub slavnostně odhalen
–––>
jako připomínka událostí z roku 1420.
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Bylo, nebylo? Jak to vlastně všechno bylo?
Studium historie prokázalo, že velká řada legend,
tradic, nebo chcete-li pověstí má základ ve skutečných
událostech. V našem případě je pravdou, že husité
skutečně vyplenili zlatokorunský klášter na podzim
roku 1420. Pravdou ale také je, že opat s většinou
mnichů už v té době v klášteře nebyli, neboť včas odešli na své statky v Dolním Rakousku. To ještě samo o

a faráře rozsekali na oltáři. V době, kdy selhala světská moc a především spravedlnost, kdy byli obyčejní
bezbranní lidé vystaveni nepředstavitelným hrůzám
a strachu o své blízké, není divu, že se obraceli s prosbou o pomoc k nebesům. Alespoň duchovní útěchu
nalézali vysílení obyvatelé v poutním místě v Kájově
nedaleko Českého Krumlova, jehož patronka, Panna

sobě nevylučuje, že se někteří zbývající řádoví bratři
mohli zachránit útěkem a nalézt úkryt v opalickém
dubu.
Při pátrání po kořenech zázraku je však nápadné, že se první doklady o obrazu a tedy legendě objevují až kolem poloviny 17. století. Tou dobou v Evropě právě končila třicetiletá válka (1618–1648). Dvě
generace různou měrou zažívaly bídu, hlad a strach z
válečného stavu a vojáků, kteří se smutně podepsali i
na naší obci. V roce 1628 bylo Kamenném Újezdě vypáleno 22 usedlostí, tedy polovina vesnice a nedaleký
Kosov stál zcela vypálen a bez obyvatel. Ještě dlouho
si místní pamatovali svátek Božího těla v roce 1620.
Tehdy v nedalekém Boršově vtrhli uherští vojáci během mše do kostela, kde povraždili přítomné věřící

Maria činila mnohé zázraky. Tehdy se z ruin, zbývajících po husitských válkách, začal také znovu zvedat
klášter ve Zlaté Koruně, který podporoval i obnovu
kájovského poutního místa a věhlas zdejší patronky.
Je tedy zřejmé, že nikoliv středověk, ale až snaha
o obnovu víry a zájem o historii v době baroka vybudovaly na povědomí o skutečných historických událostech legendu o zachránění zlatokorunských mnichů za pomoci Panny Marie Kájovské. – Bylo, nebylo?
Mohlo být! – Důležité však je, že nejen naši předci,
ale i my se staráme o záchranu kulturního dědictví,
naší identity a paměti, které, stejně jako legendy
mohou po staletí vyrůstat právě z kořenů jednoho
vykotlaného dubu.
PhDr. Roman Lavička, PhD., místostarosta obce

