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Proslov pana starosty pana Josefa amry
Vážení ob ané, milí hosté
Dovolte mi, abych Vás p ivítal na dnešní slavnostní sch zi, kdy si p ipomeneme
650.výro í založení obce K e .
Založení K e e, nást nné malby v kostele z roku cca. 1340, trvalé osídlení mohlo být již
d íve, názory historik se r zní. Jméno K e se rovn ž r zní – staroslovanské krk, což
znamená pa ez, tedy místo kde byly vykáceny stromy. K e byla dlouhá léta v držení pán
z Hradce a Rožmberk ., jejichž vztah ke K e i se zachoval ve více dokumentech.
K významným pam tihodnostem pat í starý kostel v jehož apsid byly objeveny nást nné
malby ze 14.století, rovn ž i v prebystá i. Dále jsou zde staré zvony, nejstarší v kraji,
památník poslední husitské bitvy táborské u K e e r.1432. K e ský kostel jako takový
p edstavuje kulturní historickou památku. Gotické žebroví má na svorníku p tilistou r ži rodu
Vítkovc , k ní náleží jak páni z Hradce, tak Rožmberkové, což je d kazem, že práv oni
postavili kostel. Tento dávný vztah Vítkov ke K e i je vyjád en na znaku a praporu, které
byly obci ud leny dne 14. prosince 1998 poslaneckou sn movnou parlamentu eské
republiky.
Dovolte mi, abych p i této p íležitosti p ipomn l památku Ing. Tetivy, rodáka z ernovic.
Chu s jakou se poušt l do bádání a získávání poznatk z historie byla obdivuhodná. Díky
jemu se ernovice a okolní vesnice dostaly do svých historických pramen a v r zných
publikacích se ob ané dozv d li o minulosti svých vesnic. Jak vznikaly jejich názvy,
z kterého období jsou jejich pam tihodnosti atd. Dokázal trávit spoustu asu v archivech, kde
hledal st ípky historie pro sv j kraj. Svým p ístupem a vypráv ním o historii svého okolí
dokázal v mnoha lidech vzbudit zájem o historii svého rodišt . Sám íkal „Kdo nezná historii
svého rodišt , nedokáže si vážit a vracet se zpátky do tohoto místa, ten si v mnohých
p ípadech vážit ani sám sebe a ostatních lidí“. A práv zde s ním m žeme v mnohém
souhlasit. Je práv jeho zásluha zpracování návrhu znaku a vlajky obce, která pak byla
schválena Parlamentem eské republiky. V k 80.let pro n ho nebyl žádnou p ekážkou dál
neúnavn bádat v historii kraje. Nemoc sice ukon ila jeho život, ale vzpomínky a publikace
z historie nám budou p ipomínat laskavého lov ka, který do konce svého života dokázal
svou prací obohatit život a poznání ostatních lidí kolem sebe.
Dovolte mi, abych se ješt vrátil chvíli do historie. Podle historik profesora Wirtha a
Ktrby se p edpokládá, ale nelze to p esn doložit, že nást nné malby, které pocházejí z roku
1340 jsou sv dkem, že tomto míst již stála románská kaple. Zda byla tato území osídlena o
100 i více let zpátky nelze doložit a ani historici zde nemají jasno.
Založení se tedy datuje k roku 1358, kdy byl potvrzen ke kostelu fará . V tšina
historických pramen se to í kolem fary a zápisy z farních kronik pat í k základ m historie
daných míst.
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N kolik poznámek z historie K e e. Od založení obce se st ídali jejich majitelé, a již páni
z Hradce, pozd ji Rožmberkové. Roku 1384 se stal k e ský kostel farním. Od roku 1420 je
K e uvád na na map Táborské. Památník, který p ipomíná poslední husitskou bitvu roku
1435, kdy se st etla husitská vojska s knížetem Old ichem z Rožmberka. Tato bitva dle
kroniky trvala 18 hodin a husité zde byli poraženi. Odehrávaly se zde však i menší bitvy a
roku 1439 byl vpádem husit též pobo en kostel, který byl pozd ji opraven a byla zhotovena
gotická klenba se znakem Vítkov p tilisté r že. St ídají se zde majitelé r.1550 – 1590 je
d kladn opravován kostel a roku 1553 zav šen další zvon. Letopo et 1599 je na dvou
vyšlapaných náhrobcích s erby pán ze Rzavého. Pan Václav Vít starší ze Rzavého je jako
Choustnický purkrabí a majitel pochován ve k e ském kostele. Rok 1625 a po další roky
odvádí poddaní desátky t m, kte í vlastní obce, a již v pen zích, obili i mase. V této dob ,
když táhla vojska krajem, museli je obyvatelé živit a nebo zaplatit tzv. lížoru k za ubytování.
Rok 1753 p i vyslovení jména hrab Kolovrat si k tomuto jménu každý p i adí jméno
Radenín. V roce 1756 byla ve K e i založena matrika a op t z ízena farnost. Hrab Kolovrat
v této dob nechal kostel opravit. Roku 1773 byl po ízen malý zvon, ale nic dalšího se o n m
neví.
V roce 1780 byla z ízena d ev ná budova školy.
V roce 1781 byla zasazena lípa p ed kostelem.
V roce 1811 p išel na farnost do K e e p.Leopold Titz, který zde p sobil až do roku 1838.
Byl to muž velmi vzd laný, absolvent dvou univerzit, v noval se i studiu medicíny a
lé itelství. Dle záznam jeho pomoc vyhledalo 29 289 nemocných, což se nám dnes zdá
neuv itelné.
Je zde i zmínka o bou livém roce 1848, kdy císa ská vojska zastoupila u K e e cestu
Uhr m, kte í ujížd li z Prahy, bohužel ale podrobnosti chybí.
V roce 1849 vyho ela d ev ná budova školy.
V roce 1850 byla postavena nová škola.
V roce 1875 navšt vovalo k e skou školu 230 d tí.
V roce 1889 byl i z podn tu fará e Holuba, u itele Zavadila a Starosty Škrlety založen Sbor
dobrovolných hasi .
V roce 1893 byla ve stavení íslo 8 otev ena další t ída školy, v té dob k e skou školu
navšt vovalo 307 d tí.
Roku 1885 má K e 703 obyvatel a 71 dom .
Roku 1888 byl na v ži kostela umíst n malý zvon od zvona e Pernera z eských
Bud jovic s reliéfem sv.Antonína Paduánského.
Od svého založení roku 1889 se hasi i ze K e e aktivn zapojovali do hašení požár a to
nejen ve svém okolí. Nap íklad v roce 1897, 5. kv tna pomáhali p i zdolávání požáru ve
Statenicích. Když si p edstavíme vzdálenost 2 km za Novou Cerekví sm rem na Pelh imov a
tuto zdolat pouze s ko mi, je to pro nás v sou asné dob skoro neuv itelné. Jestliže v t chto
dobách bylo hodn požár , a již vlivem používaných materiál na stavbu, topidel apod.
musíme s úctou vzpomenout své p edky, kte í založili pom rn brzy oproti okolním obcím
Sbor dobrovolných hasi a spole n si pak pomáhali elit nebezpe í ohn .
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Dovolte mi ješt se vrátit zp t do historie.
V roce 1900 má K e 600 obyvatel.
V roce 1905 jsou po ízeny nové varhany za 2 100 korun eských, v tomtéž roce je ve K e i
založen Spo itelní a záložní spolek.
V roce 1910 ho elo i na k e ské fa e.
B hem 1.sv tové války došlo v roce 1917 k odebrání malého zvonu, který vážil 46kg a
m d ného svodu - vše k vále ným ú el m.
Hned po památném roce 1918 byl v roce 1919 ve K e i založen spolek ochotník
V roce 1921 má K e 612 obyvatel.
V roce 1926 byla obec zelektrifikována.
V roce 1933 byl do obce K e e zaveden telefon a první hovor se uskute nil dne 20.ledna.
Rok 1935 je pro obec památný a to hned ze t í d vod .
21. ervence byl odhalen památním padlým k e ským ob an v první sv tové válce za
velké ú asti okolí.
22.zá í byl na pam 500.výro í poslední husitské bitvy postaven pomník ve tvaru kalicha.
Tento celý památník zaplatila Táborská husitská spole nost, která byla v hojném po tu
p ítomna.
Dne 22. íjna byl odhalen kamenný k íž k ú elu náboženským uprost ed obce.
V roce 1937 Spo itelní a záložní spolek ve K e i postavil na bývalém pozemku hasi ské
zbrojnice – Kampeli ku. Dnes je zde sídlo Obecního ú adu a Pošty.
V roce 1938 byly objeveny fresky v kostele a zakonzervovány.
Téhož roku byla zahájena stavba nové školní budovy. Náklad na tuto stavbu byl
352 455 K .
V dob okupace v roce 1942 byl odebrán pro vále né ú ely nejstarší zvon pocházející
z roku 1513. Po válce jej našel v Praze po delším pátrání na skládce zvon na Štvanici
k e ský rodák MUDr. Dedek.
Dne 10.kv tna 1945 byla osvobozena K e .
V roce 1948 odkázal k e ský rodák páter Dedek vzácné církevní relikvie rodnému kostelu.
Roku 1950 byly k e ské matriky p edány do Obratan z na ízení Okresního národního
výboru.
V roce 1952 m la K e 401 obyvatel.
V roce 1956 vzniká Zem d lské družstvo K e , do kterého roku 1961 p ešlo družstvo
St ítež. Od 1.1.1975 pak dochází ke slou ení se Zem d lským družstvem ernovice a vzniklo
družstvo s více jak 3 600 ha zem d lské p dy.
Roku 1959 p i išt ní prebystá e byly objeveny další fresky.
Roku 1974 vybudováno koupališt „Pod Pazdernou“.
Roku 1976 dokon ena prodejna.
Roku 1979 byl dokon en vodovod pro obec, opraveny komunikace.
V roce 1980 prob hla v obci rekonstrukce el. sít .
V roce 1984 byl otev en sál kulturního za ízení.
V pr b hu dalších let došlo k výstavb rybníka „Pod Šibe ákem“, išt ní rybník „Sk p “
a „ ábelák“ . Výstavb autobusové ekárny ve vsi, pozd ji naho e u areálu družstva. Bylo
vybudováno nové jímání vody v prameništi, v etn posílení studní. Vybudovány chodníky a
komunikace, opraveny budovy ve správ obce, opravy kanalizace, opravy zdi kolem h bitova,
opravena márnice u h bitova atd.
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V roce 2001 byla zavedena plynofikace za použití dotace ze SFŽP.
V roce 2004 zhotoven hlavní chodník na h bitov .
V roce 2005 vybudováno víceú elové h išt u bývalé prodejny.
V dalších letech pokra ovalo išt ní rybník , výstavba komunikací a chodník , oprava
kulturního za ízení a to jak v sále, tak v restauraci – vým na oken, oprava sociálního za ízení,
malby apod.
Na n které akce byly využívány dota ní tituly z programu „Obnovy venkova“, jak p es
ministerstvo pro místní rozvoj, tak po ustanovení kraj z krajských dotací.
V roce 2000 byl založen mikroregion „Svidník“, který sdružuje 7 obcí v etn ernovic a
Obratan . Jeho cílem byla vzájemná spolupráce a pomocí spole ných projekt využívat
dota ních fond , které pomohou k rozvoji vesnice v naší oblasti. P es dobrý rozjezd, kdy se
poda ilo adu projekt naplnit – zna ení cykloturistických stezek, turistické mapy,
odpo inková místa, zavedení nových po íta , kopírky, odpadové hospodá ství a jiné,
bohužel došlo postupem asu k tomu, že uvoln ní funkcioná i tohoto spolku p estali
spolupracovat. Sou asný stav spíše sp je od 10 k 5. Je to škoda, nebo jak se dob e za alo,
bude se peleton špatn dohán t, stejn tak dota ní tituly. Proto v sou asné dob iniciujeme
ostatní obce, aby „Mikroregion“ byl za azen a využíván tak, jak se pat í.
V sou asné dob má obec 255 obyvatel a rozpo et obce se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2
miliony K . Rozpo tové rozložení daní se sice zlepšilo, finan ní zdroje malých obcí ale
zdaleka nepokryjí všechny výdaje. Mnozí ob ané lamentují na poplatky za vodu, odpady atd.
Již však neberou v úvahu ástky, které za n platí obec. Mnozí to berou jako samoz ejmost,
ale vždy je t eba znát ob strany mince. Ne vždy se poda í dát všechny v ci do po ádku hned.
N kde chybí kanalizace, stará budova obecního ú adu je také špatná vizitka obce. Bohužel je
jedním z mála pozemk obce, který m žeme nabídnout jako parcely pro mladé lidi na stavbu
rodinného domku. Budova hospody „U Mík “ – velké plány majitele, ale skutek utekl, vizitka
p ímo u silnice.
Máme zpracovaný územní plán obce, kde jsou zpracovány plochy pro výstavbu, ale
všechno je b h na delší tra . Je nám jasné, že pokud nebude vytvá et p edpoklady, aby nám
mladí lidé z stávali a zakládali rodiny v obci, jde vesnice ke dnu. Jsem rád, že innosti spolk
myslivc i hasi je velmi dobrá. Jak sami víte, nejsem p íznivcem domácích altán a
podobných staveb. Lidé se mají spolu scházet a pobavit se, každý má n jaký zájem, jeden
druhého m že obohatit n ím novým. Pokud obec jde takto dohromady, je to p ínos pro
všechny. Proto jsme rádi, že nemusíme investovat do reklamy v obci, protože dobrá práce
mladých hasi a hlavn jejich výsledky hovo í jasn .
Abych se vrátil k práci. 24. íjna letošního roku jsme podali dv žádosti o dotace z fondu
opravy vesnice, které komplexn eší sou asnou pot ebu oprav. Komplexní opravu budovy
K e . 97 v etn st echy, vým na dalších oken, komplexní fasádu v etn sálu, napojení na
plyn apod. Dále generální opravu rozhlasu a ve ejného osv tlení, oprava budovy obecního
ú adu – vým na oken, nová fasáda, napojení na plyn apod. oprava komunikací, vybudování 4
míst pro kontejnery – rozší ení odpadového hospodá ství, vybudování parku vedle
víceú elového h išt , komplexní oprava ekárny, vybudování dalších chodník .
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Ur it jste podle lánku v tisku nabyli dojmu, že na každém stromu visí dotace a sta í
pouze si pro ni sáhnout. Bohužel tomu tak není. Každý ú edník Vám dokazuje, že práv on je
ten nejd ležit jší lánek, bez kterého, a jeho podpisu, nic nejde dál. Ob háváte spousty
kancelá í, m níte ervené áry za erné, držíte nervy na uzd a na výsledek ekáte 4 m síce.
Korupce už u nás není, takže se m žeme jen t šit. Je pochopitelné, že je nutné ešení
dalších v cí – OV. V sou asné dob se již za íná hovo it o biologických rybnících. Máme
áste nou dokumentaci na kaskádu rybník pod koupališt m. Urychlen musíme ešit
výtla né potrubí z prameništ do vodojemu a adu dalších v cí nutných pro chod obce.
Každého však pouze zajímá výsledek, ale cesta k n mu bývá n kdy hodn strmá.
V tšina obcí má svou dominantu, u nás je to kostel. Stav, který v sou asné dob je, trvá již
dlouho a nikoho to net ší. Odborné vedení a práce kolektivu p i rozhodování v etn kontroly
je zásadou každé organizace. Dne 27. listopadu je sice záv re ná kontrolní prohlídka, ale po
zkušenostech optimismem radši hý it nebudeme. Na ja e bude pot eba p iložit ruce k dílu, aby
kostel plnil svou funkci. Zde mi dovolte, abych trochu vzbudil Vaši pozornost. Sami dob e
víte, jaký problém p edstavují stromy kolem kostela.
1. stíní stavbu samotnou
2. ko eny jsou již p erostlé a zídka kolem p jde nahoru a bude se trhat
3. samotný spad listí, hlavn na podzim
4. stavba jako dominanta je zakryta
Já vím, že pro Vás starší jsou tato slova skoro šok, ale zkuste o tom p emýšlet. M žeme si
vzít p íklad z ernovic. Kostel je dominanta nám stí m sta. Výsadba nových stromk ,
osv tlení budovy. Nebylo by n co takového možné i u nás? Pak teprve vstoupí – p jdu-li dál možné hlídání – kamerový systém, ale to už je daleko.
Toto je jeden z p íklad . Vy zde žijete, máte n které v ci denn na o ích, nebojte se p ijít
s nápadem, ada v cí jde ešit. Nastínil jsem zde adu problém , n které jsou již hotové, ale
ada dalších eká. Musíme nadále bojovat s ú edním šimlem – zm na ÚP .2, ochrana ZPF –
životní prost edí, nesmyslné dotazníky shora, nejlépe každý rok jiné. Chceme jít ve své práci
dále, proto zavádíme systém CZECHPOINT, jehož cílem je p iblížení státní správy lidem co
nejblíže.
Bude zde možno získat p ímo u nás na Obecním ú ad :
výpis z rejst íku trest
výpis z živnostenského listu a to jak pro fyzickou, tak pro právnickou osobu
výpis z obchodního rejst íku
výpis z katastru nemovitostí
Každý takto získaný doklad bude zpoplatn ný, jako byste jste si vyžádali na jiném ú ad .
Jde p edevším o úsporu Vašeho asu a náklady za dopravu za ú adem. Jakmile tato innost
bude zprovozn na, budou ob ané v as informováni.
Protože je zde hodn mladých lidí, a na ty p edevším musíme sázet, trochu moralizování.
Dob e se poslouchá, když slyším ve K e i, že se lidé zdraví. Možná, že to zase až tak pravda
není. Není ale p ece hanbou pozdravit staršího ob ana, nebo se pozdravit mezi sebou, vážit si
jeden druhého.
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Dovolte mi, abych p ipomn l n které akce, které se již staly tradicí. 25.prosince –
Myslivecký ples, Silvestr, mezi váno nímu svátky – Turnaj ve stolním tenise o váno ního
kapra, Hasi ský ples, D tský karneval a ve er pak maškarní ples pro dosp lé, zapomn l bych
na 6.prosince. hala v Pelh imov – turnaj ve fotbale. adu let se zde hovo í o masopustu, pro
to nezkusit znova a obnovit tradici. Z n kolika stran se ozývá uspo ádání setkání rodák –
pro ne. Pochopiteln vyjdeme vst íc, ale vše se musí d kladn p ipravit. P íští rok je další
výro í – 120.let Sboru dobrovolných hasi .
Pošta, její bytí i nebytí ovliv uje ada faktor . P edn na jedné stran nám naši politici
p ednáší, jak je pot eba zlepšit život na venkov , na druhé stran je nastín na privatizace
jednoho ze zbývajících státních podnik
eská pošta a.s. Absolvoval jsem adu jednání o
zachování pošty, v tomto p ípad je obdivuhodná jednota a odpor obcí, kterých se tento
nesmysl týká. Z tisku jist víte o jednání tohoto problému s ministrem Langrem. Jestliže tento
pán neví, co d lá jeho nám stek a pak s arogancí jemu vlastní vystupuje jako spasitel – víme,
kam fouká vítr. Jejich plané ujišt ní nemá žádnou váhu. Již 25.listopadu tj. v úterý za íná
další kolo a jejich snaha má jediný cíl, pomocí dotazník , kde vychválíte mobilní poštu, zav ít
kamenné pošty. Že je zde tradice? Ekonomika má navrch, je to p ece na co svést. Nikdo se
nevzdává a boj pokra uje dál.
Našla by se ada dalších v cí o kterých by bylo možné Vás informovat. Máme však také
ve ejné sch ze, kde je také prostor pro Vás.
Dovolte mi prosím, abych záv rem vzpomenul a pod koval lidem, kte í b hem
povále ných let pracovali na správ obce, n kte í již nejsou mezi námi. Pan Kocmánek, p.
Nemrava p.98, p. Záhora p.46, p. urda p.83, Ing. Liška, p. Musil p.15, p. Jílek Josef,
Ing. Mládek,p. Krátoška, p. Chlada p.59, p. Vorá ek, p. Nutil, p. Truhlá .
A možná, že ješt n kte í další, kte í zde pracovali kratší dobu, ty pak prosím o
prominutí.
Na katastrálním území obce K e hospoda í ZD ernovice s jehož pomocí a spolupráci
m žeme vždy po ítat. D kuji proto Ing. Josefu P ibylovi za tuto pomoc.
Jsem rád, že ob ané, kte í zde mají chalupy, tyto opravují, dokázali se za lenit mezi
starousedlíky, dokážou se spolu bavit, posed t.
Dovolte mi pod kovat sponzor m p.Pánkovi, právnímu zástupci doktoru Hofmannovi,
firmám i jednotlivc m, kte í pomáhají našim spolk m, d tem apod.
Cht l bych pod kovat myslivc m, hasi m, v etn t ch mladých, vedoucím jednotlivých
spolk , instruktor m a dalším, kte í v rámci svých zájm jsou ochotni ob tovat sv j as i pro
jiné.
Chci pod kovat všem ostatním ob an m naší obce, kte í jsou ochotni pomoci p i r zných
akcích a svým p ístupem p esv d í jedince, kte í se stydí p iložit ruku k dílu.
V ím, že až budou p ipraveny podmínky, budeme schopni nabídnout prostory i pro jiné
zájmové skupiny.
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Dovolte mi, abych pod koval len m zastupitelstva za jejich as a p ístup k ešení otázek
nutných pro chod obce. Cht l bych také pod kovat místostarostovi panu Truhlá ovi za
korektní p ístup a nasazení p i ešení problém .
V neposlední ad bych cht l pod kovat i ú etní paní Petr , za její p esnost a bezchybné
vedení ú etnictví a její výdrž p i dalších úkolech, které ji nakládám.
P i této p íležitosti chci také pod kovat svým nejbližším, své rodin za trp livost, nebo
zn ní „V n v luftu, v n pry “ je na míst .
Dovolte mi záv rem využít této p íležitosti blížících se váno ních svátk
které jsou p ede dve mi a pop át Vám, Vašim blízkým a Vašim rodinám hodn
p íjemné prožití váno ních svátk . V novém roce krom již jmenovaného
v práci a osobním život . V ím, že se nám spole n poda í posunout život
dop edu.

a nového roku,
zdraví, št stí a
hodn úsp ch
v obci zase dál

