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Slovo starostky
Vážení spoluobčané!
Je mi velice líto, že se opoziční zastupitelé uchýlili v posledním roce volebního
období k nesmyslnému názorovému boji.
Proto vás nebudu a nechci obtěžovat zbytečným vysvětlováním těchto střetů. Já
osobně jsem zastáncem spolupráce a komunikace u pracovního stolu, ale ne vždy je
to reálné. Moji energii budu raději věnovat
práci pro občany naší obce.
V době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje probíhají přípravy na II. kolo volby
prezidenta ČR. Kompletní výsledky hlasování v naší obci za obě kola budou uveřejněny na webových stránkách obce. Opětovně
zveřejňujeme nabídku pronájmu těchto volných obecních bytů:
•b
 yt 2+kk v domě č.p. 207
min. nájemné 5 000 Kč
•b
 yt 3 + 1 v domě č.p. 301
min. nájemné 7 000 Kč
• sociální byt v domě č.p. 301
(garsoniéra)
Podrobnosti o podmínkách pronájmu a ostatní informace budou uveřejněny
na webových stránkách obce a na obecním
úřadu. Žádosti s nabídkami budou přijímány do 20. 2. 2018 na podatelně OÚ.

V sobotu, dne 10. února 2018 pořádá
obec ve spolupráci s kulturní komisí již 24.
reprezentační ples, na který srdečně zvu
příznivce tance i zábavy. Všem dárcům,
kteří se rozhodnou věnovat svůj příspěvek
do tomboly předem děkuji.
V další části tohoto zpravodaje je přehled výsledků vánočních dobročinných
akcí a tříkrálové sbírky. Na všech uvedených akcích se v naší obci podařilo vybrat
neuvěřitelných 80 163 Kč a za to patří
všem dárcům velké poděkování!
Ing. Jitka Šebelková

Zábava pro děti

Sokolské šibřinky 25. února 2018

Důležité termíny
10. 2.	Reprezentační ples obce
17. 2.	Sportovní ples
25. 2. Sokolské šibřinky

Divadelní představení
Kulturní komise obce K. Újezd připravuje na 10. 3. 2018 divadelní představení pro dospělé. Podrobnosti uvedeme v březnovém vydání zpravodaje.

Gratulujeme
jubilantům!

ČOS TJ Sokol Kamenný Újezd zve všechny děti a mládež na Sokolské šibřinky,
které se konají v neděli 25. února 2018 od 1500 hodin v místní sokolovně.
Vstupné: děti s maskou 10 Kč, bez masky 20 Kč, rodiče, dospělí 30 Kč.
Bohatá tombola, možnost občerstvení. Příjemnou zábavu přejí a na hojnou účast
se těší výbor a cvičitelé TJ Sokol.

Pozvánka

XXVIII. International Beer Festival
Budweis 2018 - 14.–17. února
Vždy od 1600 hodin, České Budějovice - kulturní dům GERBERA Budvar aréna
Tuzemská a světová piva, cidery, občerstvení, kulturní program: Folimanka Blues,
Papouškovo Sirotci, Keramička, Big Papa, PiňaKoláda, Babouci, Patrola country,
LIMIT, Malá kapela Nauše Pepíka. Více na www.pivnipecet.cz

V měsíci únoru oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Valhová Eva
Křížková Hana
Vyžrálková Jana
Prachařová Anežka
Klimeš František
Russfell Josef

70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
85 let

Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.
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Zajímavosti z obecní kroniky

Kovářův rybník a zapomenutý příběh vody
Kamenný Újezd má za sebou více jak
sedm a půl století své existence a při jeho
založení byla, stejně jako v naprosté většině
jiných sídel, pro nově příchozí velmi důležitá
dostupnost vody, bez které se koneckonců
neobejdeme ani my na počátku 21. století.
Starý Újezd se nalézal v polovině 13.
století v bezprostředním okolí kostela v poloze, kde byly založeny původně dva rybníky
napájené z pramenů na okolních lukách. Jeden, východně od kostela obklopoval a chránil tvrz pánů z Újezdu, druhý se dodnes
nalézá u fary. I po změření mílového práva
královského města Budějovic a následném
přestěhování vesnice po roce 1351 na nynější, výše položené místo byla pro obyvatele stále velmi důležitá voda. Nejpozději
během 18. století byly v prostoru náměstí
vyhloubeny čtyři obecní studny na pitnou
vodu. Ještě při pohledu na mapu stabilního
katastru pořízenou roku 1827 zjišťujeme
v prostoru tehdejšího Kamenného Újezdu
podstatně více rybníků než dnes. Na severozápadním okraji to byl při cestě do Březí
rybník Lazna, který prošel v loňském roce
obnovou. Na jihovýchodním okraji vesnice,
v zahradě mezi usedlostmi čp. 24 a 25 byla
louže, dosud zachovaná a rozdělená plotem
na dvě části. Hned v sousedství se nalézal
další rybníček na zahradách čp. 26 a 27, ale
dnes bychom jej tu už hledali marně. V horní části nynějšího náměstí se nacházel malý
rybník před domy čp. 30 a 31 v místech, kde
dnes stojí restaurace Rychta (čp. 416) postavená na začátku 70. let 20. století. Jeho pozůstatky jsou patrné ještě na pohlednicích
z počátku 20. století.
Největší a bezpochyby nejznámější je
kaštany obklopený rybník v jihozápadní
části náměstí při křižovatce hlavních silnic.
Již roku 1827 je zakreslen na mapě spolu
s východně položenou kovárnou, která mu
dala také název Kovářův a bezpečně určuje jeho účel i stáří. Sklon náměstí a staré
fotografie prozrazují, že zde byl vytvořen
pomocí uměle nasypané hráze po jeho západním a jihozápadním obvodu. Tak jako
my dnes potřebujeme autoservis, byla v minulosti ze stejného důvodu nepostradatelná
kovárna. Byli zde totiž kováni koně, opravovány kovové součásti povozů a případně
i zemědělského nářadí. Kovář zhotovoval
nářadí, mříže, okovával truhly a dveře, aby
je ochránil proti loupeži nebo ohni. Jelikož
toto řemeslo pracuje s otevřeným ohněm,
který byl v minulosti a v převážně dřevěné
zástavbě vždy velkým nebezpečím, zvolili
naši předci polohu kovárny uprostřed otevřené plochy při křižovatce.

Formani a jezdci to neměli v případě
potřeby daleko a z blízkého rybníka bylo
možno snáze uhasit požár. V kovárně bylo
vždy potřeba velké množství vody, která
sloužila především ke kalení, k chlazení
nástrojů a ke skrápění ohně. Kovárna měla
i společenskou úlohu, neboť se zde potkávali obyvatelé živící se v místě převážně
zemědělstvím s formany a jezdci, kteří
po hlavní Linecké cestě překonávali dlouhé
vzdálenosti a přinášeli tak do poměrně uzavřeného prostředí vesnice zajímavé zprávy
a příběhy ze světa.
O kováři, tedy i kovárně v Kamenném
Újezdě máme písemný doklad již z 10. února 1464, kdy si obec stěžovala svému vladaři a pánu Janu II. z Rožmberka († 1472)
na přepadení budějovickými. Tehdejší
obyvatelé a svědci celé události vypověděli: „A také slýchali sme od těch starých lidí,
že jsú tu v Újezdě za nich... bývali kováři.
I za našich let… jsú ještě.“ Ve stejné době
pracoval v nedalekém Chlumci kovář Jan,
který se narodil v Újezdě.
Někdy v druhé polovině 19. století
vzniklo společenství 35 sedláků, starousedlíků, kteří za společné peníze zbudovali
zřejmě na místě starší kovárny novou větší,
zmíněnou již roku 1868. Kováři zde pracovali a starali se o koně sedláků až do podzimu roku 1965, kdy byla kovárna nad rybníkem zbourána.
Z uvedeného vyplývá, že kovář nemohl pracovat bez vody a kováři pracovali
v Újezdě nejpozději od 15. století. Nebudeme daleko od pravdy, když budeme soudit, že i největší, tzv. Kovářův rybník se
tu nalézá stejně dlouho, tedy více jak pět
století, i když nepochybně prošel změnami
a úpravami. V roce 1870 byly po jeho obvodu vysázeny první „koňské“ kaštany (Jírovec maďal), které jsou stále dosazovány
a tvoří tak charakteristický prvek a ozdobu

náměstí nejen v době, kdy vykvetou. V roce
1900 nechala obec opravit hráz, v roce 1928
byl vypuštěn, aby se mohlo vyvézt bahno.
Během nouzových prací pro nezaměstnané byl v roce 1933 upraven břeh rybníka,
ale údržba a čištění pokračovalo i nadále.
Velkou rekonstrukcí prošel rybník v letech
1984–1986, kdy byl vyčištěn, položena izolace a vytvořena betonová hráz obložená
po obvodu kamennými kostkami. Na závěr
prací byla odtěžena část hráze, následně
podepřená stěnou s kamenným obkladem,
aby mohl být zřízen chodník kolem hlavní
cesty na zastávku autobusu. Poslední obnova Kovářova rybníka proběhala za přispění
Ministerstva zemědělství na podzim loňského roku, ale ani to není konec prací.
Staré pohlednice nám pochopitelně
ukazují vždy jen rybník plný vody a mnozí
z nás se domnívají, že byl a je jen „nebesák“,
tedy, že nám vždy tak nějak sám napršel.
Není tomu tak docela. Roční úhrn srážek
dosahuje 65–75 cm, takže by trvalo přibližně tři roky, než by se rybník naplnil a to by se
ještě žádná voda nesměla vypařit nebo vsáknout. Kde se tedy v minulosti brala voda?
Není tu sice pramen, ale významným zdrojem byly přívalové srážky, které sem doputovaly strouhami z horní části náměstí i okolních polí. Ve 20. a 30. letech 20. století byla
vybudována první kanalizace, která měla
zachytit především přívalové srážky, aby
nedocházelo k zaplavování níže položených
usedlostí. Část ústila do rybníku a přiváděla
zprvu poměrně čistou vodu. S nadcházejícím pokrokem v druhé polovině 20. století
začaly kanalizací proudit skutečné odpadní
vody, které vedly až k poslednímu velkému
znečištění rybníka. Čeká nás tedy opět vybudování dešťové kanalizace a realizace dalších opatření, aby se Kovářův rybník znovu
naplnil a stal ozdobným prvkem náměstí.
PhDr. Roman Lavička, PhD., kronikář

Foto z r. 1946
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Příspěvky zastupitelů
Zázemí pro kulturní akce
v nedohlednu
Jako předseda kulturní komise obce se
již nějakou dobu snažím prosadit výstavbu
kulturního areálu na pozemku vedle ZŠ
(dřevěné zastřešené pódium se zázemím
- WC, umývárna, šatna). Od roku 2013
pravidelně každoročně pořádáme na tomto místě kulturní akce pro děti i dospělé,
které za ten den navštíví téměř čtyři stovky
návštěvníků. Z tohoto pohledu je považuji
za více než úspěšné. Jak pro účinkující, tak
i pro vás, návštěvníky, jsem se snažil prosadit tento svůj nápad a tím vaše pohodlí,
komfort a zážitek ze všech akcí ještě více
zpříjemnit. Bohužel, toto bylo na posledním zasedání skupinou osmi zastupitelů
zamítnuto, i když většina z nich se akcí
neúčastní. Jak by taky mohla, když jsou
mezi nimi tací, kteří zde ani nebydlí, mají
zde jen nahlášen trvalý pobyt, ale mohou
v zastupitelstvu rozhodovat o životě v naší
obci. Jiný zastupitel tento můj nápad napadl
a nazval ho zcela nesmyslně „hospoda vedle školy“. Další z nich ještě před nedávnem
tvrdil, že to je nápad dobrý, že by to jistě
bylo využívané nejen na obecní akce, ale
i školou, školkou, místními spolky a dalšími… A teď? Také hlas proti.
Pokud letos budu organizovat další
kulturní akci, tak se nadále budeme krčit
pod nepohodlnými párty stany, budeme
chodit na neosvětlené zapáchající mobilní
toalety bez možnosti mytí rukou apod...
Letošní rok je rokem několika „kulatých“ výročí, naši sokolové letos nacvičují
skladby na slet, které by jistě chtěli prezentovat veřejnosti. O to víc mě mrzí postoj některých zastupitelů.
Mgr. Jiří Letovský

Územní plán - co se povedlo
za poslední měsíc
Jak jste již byli informováni, územní
plán je ve fázi, kdy pracovní skupina, složená ze zastupitelů, připravuje připomínky k současnému návrhu Územního plánu
(dále jen ÚP).
Na základě dosavadních zjištění jsem
se pokoušel, jako určený zastupitel, vyvolat
jednání se zpracovatelem ÚP. Přes počáteční odpor, kdy zaznívala argumentace ,,Proč
až nyní po letech přicházíte s připomínkami, vždyť je všechno hotovo,“ se nakonec
povedlo zahájit konstruktivní jednání.
Předmětem prvního rozsáhlého jednání
byly desítky různých připomínek a dotazů,
z nichž některé uznal zpracovatel jako důvodné a důležité. V současné době je připravováno další jednání, ze kterého vzejde

soubor připomínek, který po projednání
v pracovní skupině, bude podkladem pro
společné jednání se zpracovatelem a pořizovatelem územního plánu (magistrát města ČB). Výstupem z tohoto jednání bude návrh k projednání na ZO, které bude muset
rozhodnout o jedné z variant dokončení ÚP
a to opravě návrhu, nebo zachování současného stavu.
V současné době přichází vaše dotazy,
námitky a připomínky. Tyto jsou evidovány
a v rámci možností zařazovány do souboru
pro jednání se zpracovatelem. Pokud nedojde k rozhodnutí ZO o opravě současného
návrhu ÚP, bude dle zákona nutno podat
opakovaně tyto připomínky a námitky
a to nejdříve v rámci veřejného projednání a nejpozději do 7 dnů po jeho konání.
Termín veřejného projednání bude řádně
zveřejněn na úřední desce 30 dní před jeho
konáním a současně budete informování
ve zpravodaji obce.
O dalším postupu a výsledcích jednání
se můžete dozvědět více na nejbližším jednání ZO. Děkuji tímto občanům za jejich
náměty a všem členům pracovní skupiny
za odvedenou práci.
Bohuslav Dichtl, člen rady obce, určený
zastupitel a člen pracovní skupiny

Turistické a cyklotrasy
v Kamenném Újezdu a okolí

a cyklotras v katastru Kamenného Újezdu
a přilehlém okolí, který bude následně sloužit jako podklad při renovaci stávajících
a budovaní nových cest, stezek a cyklostras
a jejich značení. Myslím si, že v této oblasti
máme v našem okolí co dohánět a je škoda
nevyužít všech dostupných možností a cílů,
kam se vydat na výlet, ať již „po svých“,
na kole nebo s třeba s kočárkem.
Do mapy Kamenného Újezdu a okolí
jsme vyznačili stezky a trasy, o kterých víme
a které jsme osobně prozkoumali. Součástí
je i záznam o možných bariérách, a navíc
o místech, které stojí za to navštívit, a to
jak místním občanem, tak návštěvníkem.
Mnoho námětů jsme čerpali z veřejných
diskuzí, které proběhly v minulých letech
mezi obyvateli. Nicméně tento seznam není
rozhodně úplný, je to spíše první, pracovní
nástřel. A tím bych vás moc ráda vyzvala,
pojďte nám pomoci tuto mapu zkompletovat! Na stránkách obce chceme vytvořit
záložku cyklostezky, kde bude tato mapa
k nahlédnutí a kde budete mít možnost si ji
podrobněji prohlédnout. Pokud naleznete
další místa, trasy či překážky, o kterých
nevíme nebo nejsou zaznamenány, dejte nám prosím vědět. Můžete využít buď
e-mail adresu cyklostezkyku@seznam.cz
nebo klidně zavolejte na mé soukromé telefonní číslo 605 445 840. Náměty budeme
sbírat pořád dál, ale vaše prvotní nápady
dejte vědět do konce února 2018 tak, abychom je mohli zaznamenat a následně začít
pracovat na dalších krocích.
Naše představa je vytipovat místa,
která jsou problematická (především co
se týče schůdnosti či sjízdnosti), a tím tvoří překážku v průchodnosti krajiny. Tato
následně ve spolupráci s obecním úřadem
(nebo třeba i svépomocí) začneme revitalizovat. Dalším krokem bude jejich návaznost na již vybudované trasy v okolí, a tím
lepší dostupnost našich osad, okolních obcí
a měst. Některá jednání s okolními obcemi
již proběhla a budou nadále pokračovat
Důkazem, že nejde jen o naše představy, ale že v této oblasti již obec pracuje,
může být v minulém roce vybudovaná cesta do Březí, která spojila Kamenný Újezd,
Březí a Boršov, a to téměř s eliminací autodopravy. Nebo třeba zpevněná spojovačka
mezi Kosovem a Štilcem. Takovýchto míst
je mnoho a my se těšíme, až bude jedna
po druhé odpovídat našim a vašim představám. Těšíme se na vaše nápady!
Ing. Jitka Matějková, zastupitelka obce

Vážení spoluobčané a přátelé pohybu,
ráda bych vás informovala o aktuálním dění
v této oblasti, s pracovní skupinou nadšenců připravujeme přehled turistických tras

Pracovní verze mapy navrhovaných
cyklostezek je umístěna na internetových stránkách obce v záložce Aktuality.

Zastupitelstvo obce uložilo svým usnesením zastupitelům panu Valovi a panu
Ouředníkovi, provést podrobnou kontrolu
stavebních zakázek zadávaných obcí a příspěvkovými organizacemi. První kontrolu
provedeme u dvou staveb - „revitalizace
vodní nádrže na návsi a revitalizace vodní nádrže Lazna“. Prováděnou kontrolou
chceme mimo jiné zjistit, kdo bude hradit
vzniklou škodu na poškozených chodnících
v okolí rybníka na náměstí. Jestli je uvede
do původního stavu stavební firma na svoje
náklady nebo opravy bude muset uhradit
obec ze svých prostředků.
Je důležité prověřit, jestli pochybení
leží na straně prováděcí firmy nebo na straně obce. Na základě jasných výsledků budou zajištěny další potřebné kroky, aby
na jaře mohly začít práce na rekonstrukci
chodníků. V současné době probíhá předávání dokumentace k zakázkám. Výsledky
kontroly budou předloženy na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce.
Tomáš Vala - zastupitel
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Předvánoční dobročinné akce a tříkrálová sbírka 2018
Vánoční čas už tradičně v naší obci
otevírá srdce všem lidem, kterým není
lhostejný nepříznivý osud druhých
a v této době, více než kdy jindy, myslí také
na všechny potřebné. Tak jako ve většině
obcí a měst, konají se i v naší obci charitativní akce a sbírky, jejichž výtěžky jsou
věnovány na pomoc těmto lidem.
Ve středu 13. prosince 2017 uspořádala ZŠ a MŠ Kamenný Újezd 6. ročník
předvánoční kulturní akce s „Vánočním
jarmarkem“. Stejně jako v minulých letech se organizačně náročná akce setkala
s mimořádnou odezvou veřejnosti, která
svou účastí a dobrovolnými příspěvky opět
podpořila dětský domov v Boršově nad Vl-

tavou. Letos se vybrala částka 20 002 Kč,
která byla Dětskému domovu Boršov nad
Vltavou poté předána. Poděkování patří
všem zúčastněným, a to rodičům, žákům
i pedagogům, za zdárný průběh celé akce.
Výtěžek z vánočního koncertu, který
se konal dne 14. 12. 2017 v kostele činil
5 900 Kč. Tato částka bude věnována středisku Arpida České Budějovice.

Tříkrálová sbírka 2018
I v letošním roce probíhala v naší obci
i v některých okolních osadách Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek byl na jedné straně
určen na pomoc zařízení starajícímu se
o seniory (domov svatého Františka ve Veselí nad Lužnicí), na druhé straně maminkám a jejich dětem, které se ocitly v nouzi
(Charitní domov svatého Dominika Savia
v Prachaticích). Malí králové vykoledovali
v Kamenném Újezdu 24 149 Kč (nově se
koledovalo v ulici Pod Laznou - 4 559 Kč),
v tříkrálové pokladničce v kostele bylo
6 345 Kč, takže celkem 30 494 Kč. V Kosově se zapojily do sbírky dvě skupinky králů
a vykoledovaly 4 868 Kč. Na Bukovci činil
výtěžek sbírky 4 330 Kč a v Rančicích se
podařilo získat od dárců 3 207 Kč.

JŠ Cizinka, Caparti a Charming Daisies
Dobrý den, začíná nám nový semestr,
a tak přicházíme s nabídkou kurzů.
Kurzy pro veřejnost
Pro dospělé připravujeme od února
kurzy angličtiny a francouzštiny na pondělí
a úterý v prostorách JŠ Cizinka (učebny ZŠ
Kamenný Újezd).
• Angličtina pro začátečníky
• Angličtina pro falešné začátečníky
• Francouzština pro začátečníky
• Francouzština pro mírně pokročilé
Capartí angličtina v MŠ
V letošním roce bude Capartí angličtina pokračovat ve středu opět přímo v areálu mateřské školy. Výuka bude zahájena
po skončení první části. Caparti si mohou
opakovat s rodiči - rodiče dostanou mailem informace a materiály a budou mít
možnost jednoduchou a především zábavnou formou opakovat to, co se děti ve školce
naučily. Caparti z MŠ postoupili do 1. třídy, v angličtině pokračují v kroužku, který
vede stejná paní lektorka jako v MŠ. Prvňáčci, původní caparti postoupili do 2. třídy a pokračují v angličtině taktéž v kroužku
s paní lektorkou Barbarou.

Kurzy Aj pro starší žáky:
Starters, Movers a Flyers
Pro starší žáky pak nabízíme výuku
přímo v kurzech jazykové školy, která v letošním školním roce, ve spolupráci se ZŠ
zahájila nový model výuky. Kroužky jazyka
jsou ve škole díky většímu počtu dětí nastaveny spíše jako forma doučování. V případě, že není přihlášen dostatečný počet dětí,
nabízíme pro menší počet žáků intenzivní
studium jazyka v kurzech jazykové školy
systém Starters, Movers, Flyers.
Charming Daisies
V tomto školním roce začal školní sbor
zkoušet v téměř úplně novém složení a bylo
zapotřebí děti nejprve trochu sezpívat. První vystoupení jsme absolvovali na školní vánoční akci. Děti byly moc šikovné a myslím,
že se vše podařilo. Můžeme tedy již plánovat i vystoupení pro veřejnost. Moc se na to
těšíme.
Mgr. Barbara Štrejnová - Cizinka
Sledujte prosím naše stránky:
www.jazykova-skola-cizinka.cz
tel. 775 089 149

Zahrady Oupic
Kompletní realizace zahrad a mnoho dalších činností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena). Tel.: 604 231 577 • www.zahradyoupic.cz

V Krasejovce a Milíkovicích se uskutečnila již čtrnáctá sbírka. S novoročním
přáním chodili koledníci: Petra, Anežka
a František Chalupovi, Barunka Filausová,
Anetka a Tomášek Novotných a Nela Soukupová, kteří byli rozděleni na dvě skupiny
pod vedením Zdeňka a Marie Chalupových. Celkem byla vybrána částka ve výši
11 632 Kč, která byla předána faráři z římovské farnosti P.Mgr. Maxmiliánu Petru
Koutskému, CFSsS pro Českobudějovickou Charitu.
Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost. Velmi si jí vážíme. Poděkování patří
i dětem, které se s velkým nadšením do koledování zapojily, i vedoucím skupinek - jejich maminkám, které si vzaly malé koledníky na starost.
Zároveň bychom chtěli poděkovat
vedení obce za stálou a aktivní podporu
této tradiční charitativní akce. Detailní
informace o průběhu sbírky v Kamenném
Újezdě a v okolí včetně fotografií můžete
zhlédnout na webových stránkách kamennoújezdské farnosti:
http://farnost-kamenny-ujezd.webnode.cz
Za vedoucí skupinek
Mgr. Vladimíra Havlíčková

Rychlejší internet
V nedávné době došlo k velkým investicím do výstavby sítí a k úpravě telefonních
ústředen, které zajišťují pokrytí naší obce
O2 Internetem.
Pro naprostou většinu občanů je nyní
k dispozici velmi spolehlivé vysokorychlostní připojení k Internetu HD od společnosti
O2 Czech Republic a.s. Při této příležitosti
O2 nabídlo našim občanům malý dárek. Při
sjednání Internetu HD do 31. 3. 2018 získáte první 2 měsíce služby zdarma a modem
jen za 1 Kč.
Tuto výhodu lze získat jen na stránce
www.O2.cz/mojeobec vyplněním slevového kódu OBC72301 do políčka identifikace.

Nabídka práce
Přijmeme uklízečku
na pracoviště Kamenný Újezd. Pracovní doba cca 2 hodiny denně, kdykoli přes
den. Nástup počátkem roku 2018. Informace na tel. 603 198 758 (p. Dráždil)

Brigádník na pomoc ve skladu
Firma ProEx 2000, prodejní sklad
klempířského materiálu a klempířská dílna, hledá brigádníka na pomoc ve skladu.
Mladý kolektiv. Kontakt: 608 666 347,
e-mail: cb@proex2000.cz

