Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Březen 2018

Přehled termínů • • • • • • • • • • • •
7. 3. XV. zasedání zastupitelstva obce
10. 3. Divadelní představení
17. 3. Běžecké závody G-P
24. 3. Zahájení sobotního provozu
sběrného dvora

28. 3. Velikonoční výstava
30. 3. – 2. 4. Velikonoční svátky
25. 3. Začátek letního času 02:00

03:00

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Ani v zimě obec nezahálí. V lednu se výběrovým
řízením vysoutěžil dodavatel na odkanalizování části Plavnice, kdy vítězná firma Eco CB s.r.o nabídla
cenu 1 721 472 Kč z původních téměř 4 mil. Kč. Firma zahájila práce v únoru a akce by měla být dokončena v měsíci dubnu. V této souvislosti bude muset
být na nezbytně nutnou dobu částečně uzavřena
místní komunikace v Plavnici. Občané budou včas
informováni na webových stránkách i vývěskách
obce. Dále je na duben připravena oprava - obnova
čerpací stanice odpadních vod v Luční ulici za téměř
412 tis. Kč. V době uzávěrky tohoto zpravodaje zároveň probíhá výběrové řízení na „Obnovu kanalizace
a vodovodu v Plavnické ulici“ - část od základní školy
po křižovatku ulice 5. května a Plavská, s předpokládanou částkou na realizaci více jak 5 mil. Kč. Zde by
měly proběhnout práce od dubna do konce června.
V současné době vrcholí dokončení administrace
„Revitalizace rybníků“ a zúčtování dotace s Ministerstvem zemědělství ČR. Přidělení dotace provázela
poměrně náročná a složitá práce všech zainteresovaných složek a na tuto akci se nakonec podařilo získat 1 384 000 Kč (na návesní rybník) a 779 000 Kč
(na Laznu). V jarním období se provede osev trávy
a případná výsadba nové zeleně dle podnětů.
V tomto zpravodaji se dočtete od zastupitelky

Ing. Matějkové, jak je „osm zastupitelů“ jednoznačně „pro“ vybudování kulturního zázemí u ZŠ, za což
jsem velmi ráda. Akorát zřejmě zapomněli, že v prosinci, při schvalování rozpočtu na tuto akci stejní
zastupitelé neodsouhlasili ani korunu na vypracování požadovaného projektu a přesunutím prostoru
do oblasti přiléhající k náměstí tuto akci prakticky
vyřadili z realizace pro letošní rok. Kde se stala chyba? Napraví i další špatná rozhodnutí?
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřála
příjemné prožití křesťanských velikonočních svátků.
Ing. Jitka Šebelková

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci březnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Bednář Jan
70 let
Janda Jiří
75 let
Vodičková Marie
80 let
Karvánek Jan
80 let
Votípková Božena 97 let
Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.
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Velikonoční výstava
Folklórní soubor Radost pořádá ve středu dne
28. března 2018 od 1600 h. v sokolovně v Kamenném Újezdu velikonoční výstavu spojenou s možností vytvořit si svojí kraslici, ozdobit perníček, nebo
uplést pomlázku. Přijďte si pro velikonoční inspiraci.

Obec Kamenný Újezd Vás zve na

Divadelní představení
Divadelní soubor Boženy Němcové působí
na amatérské scéně od roku 2005. Vznikl pod patronací Katedry historie Západočeské univerzity v Plzni a z řad (leckdy už i bývalých) studentů se rekrutují
i aktéři našeho souboru.
Soubor zásadně používá způsoby tradičního
pojetí divadla s důrazem na herecký projev a též důkladnou práci s dramatickým textem. Repertoárové
zaměření čerpá z děl klasiků, u nichž objevujeme
nečekanou poetiku, humor i nadhled mistrů, jejichž
jména nejsou jen pouhými hesly v učebnicích.
Představení se koná v sobotu 10. 3. 2018 od 19
hodin v sokolovně. Vstupné 70 Kč.

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ
Kamenný Újezd na školní rok 2018/19
Proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2018 od 1330 do 1700 hodin v učebnách
současných tříd II. A (č. dveří 14) a I. B (č. 12) a v jídelně (č. dveří 16)
• při zápisu předloží zákonní zástupci: občanský průkaz, rodný list dítěte a současně i vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)
• zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8.2018 a děti, které již měly odklad školní docházky
•n
 a žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31. 8. 2018
- je nutné následně doložit kladné vyjádření poradenského zařízení či odborného lékaře

Oznámení o přijímacím řízení do MŠ
Přijímání dětí do Mateřské školy v Kamenném Újezdu proběhne
2. a 3. května 2018 od 945 do 1145 hodin v budově Mateřské školy.
Tyto dny budou rovněž „Dny otevřených dveří“.
Zákonný zástupce dítěte předloží doklad o trvalém bydlišti dítěte, rodný list dítěte a doklad o řádném
očkování dítěte (potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno a může být přijato do MŠ).

Vážení spoluobčané, připomínám, že moje pracovní doba na obci je každé pondělí od 12.30
do 17.30 hod. V případě nepřítomnosti jsem
k zastižení na tel. čísle 602 486 943, kde si můžete
sjednat schůzku.
Václav Pouzar, místostarosta.

XV. zasedání Zastupitelstva obce
se koná ve středu 7. března 2018
od 17 hodin
ve velké zasedací místnosti obce
- Budějovická 55. Podrobný program bude
v zákonné lhůtě uveřejněn na úřední desce.
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Zázemí pro kulturní akce ano!
Ráda bych tímto reagovala na příspěvek předsedy kulturní komise Jirky Letovského v únorovém
zpravodaji. Jedná se o námět vybudovat na pozemku
u školy zázemí pro kulturní akce, který zatím nezískal potřebnou většinu hlasů v zastupitelstvu. Je potřeba říci, že většina zastupitelů je nápadu vybudovat
takové místo nakloněna. V předchozím volebním období jsem sama byla členkou kulturní komise a podílela se na přípravě větších akcí, vím tedy, že vhodné
místo pro ně chybí.
Spor mezi zastupiteli ovšem vznikl jinde. Pokud
chceme schválit vydání veřejných finančních prostředků na realizaci jakékoli akce, je třeba mít nejprve připravený (alespoň hrubě navržený) projekt
s předpokládaným rozpočtem. Tento postup je podle
mého názoru zcela opodstatněný a je na místě, aby
ho zastupitelé vyžadovali, nejde přece o jejich vlastní
prostředky. Bohužel doposud jsme žádný detailnější
návrh/projekt neobdrželi a pokud nějaký existuje,
jako zastupitelé jsme se k němu nedostali. Jak tedy
posoudit, zda celá akce vyjde na 100 tisíc Kč nebo
na 2 miliony Kč?
Druhou věcí je to, že tento prostor je zařazen
do oblasti přiléhající k náměstí, jehož podoba a využití, včetně této plochy, je součástí zpracování celkové
koncepce, která byla odsouhlasena ZO a v současné
době se zadává architektonické kanceláři ke zpracování. Bude tak možnost diskutovat i nad jinými
alternativami umístění tohoto pódia. Krom po-

zemku u školy se nabízí třeba park na návsi jako střed
všeho dění. V případě větších akcí nevidím důvod,
proč bychom například dočasně neuzavřeli průjezd
mezi parkem, a zajistili tak bezpečnost všech občanů
(např. v Záhoří u Písku každý rok kvůli pouti uzavírají dokonce silnici 1. třídy). Na druhou stranu argument, že pozemek u školy je možné využívat i pro
potřeby školy, školky a dalších zájmových skupin
v Kameňáku, je také smysluplný. Proč ho tedy právě
vzhledem k tak vstřícné poloze nevyužít plnohodnotněji, než „pouze“ vybudováním pódia pro velkou
akci, která kapacitně vyžaduje celý pozemek, a žádné
další atrakce se na něj proto nevejdou, navíc byla prezentována myšlenka nechat tento areál mimo konané
akce uzavřený veřejnosti. Chceme veřejný majetek
přístupný všem a bez omezení, a v takto exponované
poloze také zajistit jeho co největší multifunkčnost.
Pojďme tedy nejprve diskutovat o všech variantách,
a vyhnout se tak unáhleným řešením. Místo pro setkávání přece budujeme na mnoho let.
Závěrem chci tedy říci, že „skupina osmi zastupitelů“ je jednoznačně PRO vybudovat zázemí pro
kulturní akce, ale v režimu řádného správce veřejných prostředků, nikoliv nahodile a bez předchozí
podrobné rozvahy a samozřejmě po diskuzi ohledně
možného místa. Věřím, že v co nejkratším čase nalezneme shodu a nic nebude bránit realizovat tento
bezpochyby dobrý nápad.
Jitka Matějková, zastupitelka obce

Velikonoční obřady v kostele Všech Svatých
Květná neděle

25. března v 9.30 hod.

Svěcení ratolestí, průvod do kostela a mše svatá.

Zelený čtvrtek

29. března v 18.00 hod.

Mše svatá na památku Večeře Páně.

Velký pátek

30. března v 17.30 hod.

Obřady na památku umučení Páně.

Bílá sobota

31. března v 20.30 hod.

Vigilie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.

Boží hod velikonoční

1. dubna v 9.30 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Pondělí velikonoční

2. dubna v 9.30 hod.

Zahrady Oupic - kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577 • www.zahradyoupic.cz
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Sport
TJ Sokol Kamenný Újezd,
oddíl ASPV pořádá
v sobotu dne 17. 3. 2018
v rámci XXXVII. ročníku
Grand-Prix

Program:
830 prezence závodníků
930 běh nejmladších dětí na 0,5 km
1000 běh žákovských kategorií na 1,5 km
1030 dorost, příchozí, mílaři na 3 km
1100 závod v běhu na 12,5 km
1330 vyhodnocení bodování za rok 2017
1400 vyhlášení výsledků
1415 tombola ze startovních čísel

Více na
www.kamenak.jihoceskybezeckypohar.cz

Přihlášky předem na adresu:
vaclav.klima@email.cz

Běžecké závody

Informace ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd
ČOS T.J. SOKOL Kamenný Újezd zve všechny své členy na valnou hromadu dne 23. března 2018
od 17.00 hodin do místní sokolovny. Program bude uveřejněn ve vývěsce u obecního úřadu.
Výbor T.J. SOKOL K. Újezd

Všesokolský slet 2018
Snad každý ví, že letos naše republika slaví kulaté jubileum - 100 let od vzniku samostatného Československa. Ne každý už si uvědomuje, že podstatná
část členů československých legií, hrdinů, kteří se
na osamostatnění zásadní měrou podíleli, pocházela
z řad Sokola. Vždyť i první prezident T. G. Masaryk,
který byl věrným členem sokola téměř celý život, prohlásil: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!“. Sokolům se tento svátek podaří
oslavit způsobem nejvhodnějším - všesokolským sletem, který se koná počátkem července v Praze. Jedná
se o 5. porevoluční slet a již 16. celkově. A i když už
se nejedná o tak masovou akci jako v době kolem II.
světové války, kdy na Strahově vystupovalo kolem
půl milionu cvičenců, stále jde o významný a organizačně velmi náročný podnik, jež doprovází spousta
kulturních, sportovních a společenských akcí.
Naše tělocvičná jednota se sletu opět aktivně
zúčastní a v moderní době půjde o nejpočetnější výpravu. Do Prahy se vydá téměř 70 účastníků. Naše
cvičenky a cvičenci již několik měsíců pilně nacvičují
v celkem 5 skladbách: Děti, to je věc (mladší žákyně
a žáci), Cirkus (starší žákyně a žáci), Siluety (dorostenky a mladší ženy), Ženobraní (ženy) a Borci

(dorostenci a muži) se kterými vystoupí nejen na samotném sletu, ale i na Píseckých slavnostech v květnu a na červnovém župním sletu v Č. Budějovicích.
Ač se sokolská organizace zdánlivě pojí s historií, sokolská myšlenka je velice nadčasová. Vychází z antické kultury a oslavuje snoubení krásy těla
a duše. Sokol není o soutěžení. Nejde o branky, body
ani vteřiny. Sokol je životní styl podobně smýšlejících lidí plných entusiasmu, kteří spíše konají, než
mluví. Proto jsme se rozhodli naši činnost trochu
přiblížit. V příštích číslech Zpravodaje vám představíme podrobněji sletové skladby a oddíly, které cvičí
v naší sokolovně.
Jirka Ambrož, náčelník T. J. ČOS Sokol

Koupím garáž nebo pozemek
vhodný pro stavbu garáže
popř. mám zájem o dlouhodobý pronájem
garáže v Kamenném Újezdu. Tel: 776 224 380

