Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Duben 2018

Důležité termíny
30. 3.–2. 4. Velikonoční svátky
4. 4.–5. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ
15. 4.	Křest knihy – oslava
100 let vzniku ČR
22. 4.	Divadelní představení
pro děti
7. dubna 2018

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
již čtvrtým rokem se naše obec zapojuje do celostátní úklidové akce „Ukliďme
Česko“, která je vyhlášená pro letošní rok
na 7. dubna. Do úklidu se zapojí žáci naší
školy, spolky a samozřejmě vyzývám každého z vás, komu není lhostejné prostředí,
ve kterém žije. Pomozte uklidit okolí svého každodenního života. Svoz nepořádku
bude uskutečněn pracovníky obce v pondělí 9. 4. po nahlášení daného místa.
Zastupitelstvo obce na posledním zasedání schválilo pokácení čtrnácti topolů
v Nádražní ulici u hřiště základní školy.
Podle posouzení zdravotního stavu stromů
odborníkem v tomto oboru bylo, vzhledem
k překročení životnosti tohoto druhu, poškození hnilobou uvnitř kmenů a napadení
dřevokaznou houbou, doporučeno pokácení. Po odstranění a vyfrézování pařezů
bude provedena náhradní výsadba vhodným druhem stromů.
Zastupitelé nakonec schválili opravu poškozených chodníků kolem rybníku
zámkovou dlažbou o ploše cca 150 m2.
V současné době probíhá zpracování nabídky od zhotovitelské firmy.
Práce na obnově kanalizace a vodovodu v úseku od základní školy ke křižovatce
s ulicí 5. května budou zahájeny začátkem
dubna. Zakázku vysoutěžila firma K-Building CB a.s. za nejvýhodnější cenu téměř
3 530 000 Kč. Aby zhotovení díla probíhalo s minimálními problémy, prosím
o součinnost a pochopení v době prací.
Na nezbytně nutnou dobu bude tato část

komunikace úplně uzavřena a budou vyznačeny objízdné trasy.
Na místním hřbitově budou během
jarních měsíců probíhat práce na rozšíření
kolumbária o 66 urnových skříněk.
S ohledem na podněty občanů a několikerá upozornění Dopravního inspektorátu PČR na nevyhovující dopravní značení
v obci rozhodla rada v listopadu 2016 zadat
vyhotovení pasportu místních komunikací
a svislého dopravního značení s návrhem
vyhovujícího stavu u odborné firmy. Návrh
nového projektu byl po půlročním dohadování v prosinci 2017 schválen čtrnácti
zastupiteli. Uvedený projekt byl následně předán k vyjádření dotčených orgánů.
Vzhledem k tomu, že Jihočeský kraj vypsal
grant na dopravní značení, rada odsouhlasila v únoru podání žádosti o dotaci. Nyní
zbývalo jen seznámit zastupitele s možností
využití případné dotace a schválit realizaci
dopravního značení v obci tak, aby vyhovovalo všem zákonným normám a přispělo
k bezpečnosti a zklidnění dopravy. Bohužel, na březnovém zasedání ZO osm zastupitelů schválení odmítlo, tudíž vypracovaný
projekt bude čekat někde v šuplíku a podaná žádost o dotaci se musí zastavit.
Na jednání zastupitelstva rada pozvala
zástupce ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd,
aby představili architektonickou studii
na rekonstrukci a přístavbu sokolovny.
Tomu předcházelo několik společných jednání o nejvhodnějším způsobu, jak tento
objekt dlouhodobě využívat tak, aby byl důstojným místem pro kulturu a sport v obci,

ale také o možném způsobu financování
této náročné akce, protože je jasné, že nebude v silách spolku akci realizovat z vlastních prostředků. Ačkoliv zastupitelstvo
obce prochází v současné době většinovou
neshodou, předložená studie byla všemi
přítomnými zastupiteli vnímána pozitivně.
Proto budeme i nadále hledat nejvhodnější
možnost finančního zapojení obce tak, aby
konečné řešení bylo výhodné pro obě strany. Navržené varianty pak budou předloženy zastupitelstvu obce ke schválení.
Opětovně informuji o volném sociálním bytě (garsoniéry) v domě čp. 301. Případným zájemcům poskytneme informace
na obecním úřadu, kde bude možnost podat žádost nejpozději do 15. 4. 2018.
Na podnět některých občanů již po několikáté apeluji na všechny majitele vozidel,
aby parkovali se svými automobily na vlastním pozemku a nebránili tak bezpečnému průchodu na chodnících a v průjezdu
na komunikacích.
Zároveň mi dovolte, abych vás srdečně pozvala na „Oslavu 100. výročí vzniku
republiky“ , která se koná v neděli, dne 15.
dubna 2018 od 16 hod v parku na náměstí
a bude pokračovat v sokolovně představením nové knihy „Staré zlaté časy“ a besedou s jejím autorem PhDr. Romanem Lavičkou. Vzhledem ke stálému zájmu občanů
je zajištěn i dotisk knihy „ Velké dějiny malého města“, která bude společně s novou
knihou v prodeji na závěr této oslavy.
Ing. Jitka Šebelková, starostka obce
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Pozvánka

Pozvánka na výlet

Oslava 100. výročí vzniku republiky
Kamenný Újezd, neděle 15. dubna 2018
Program
16:00 hodin, park - u pomníku
• slavnostní zahájení s hudebním doprovodem
• úvod a přivítání hostů
• hymna ČR - proslovy
• slavnostní sázení lípy za účasti poslance PČR
RNDr. Jana Zahradníka
• hudební vystoupení a vystoupení dětí souboru Radost
• poděkování a pozvání účastníků do místní sokolovny

Česká Kanada
Výlet se uskuteční v sobotu 19. 5. 2018
Trasa:
• Z náměstí v Kamenném Újezdu
odjedeme v 7:30 hodin
• navštívíme probouzející se zámek Malá
Hluboká v Českém Rudolci
• autobus nás ještě popoveze do Radíkova
• odtud půjdeme již pěšky na kopec
jménem Havlova hora se 40,7 m vysokou
rozhlednou U Jakuba
• dále půjdeme po místních trasách kolem
kaskády rybníků ke skalnímu útvaru
nazvaným Ďáblova prdel
• vrátíme se zpět na turistické
značení a budeme pokračovat pěšky
k turistickému kempu u rybníka Zvůle
- tam na nás bude čekat autobus
• cestou domů, bude-li ještě čas, se
zastavíme ve Stráži nad Nežárkou
• k večeru se vrátíme zpět do K. Újezdu

17:00 hodin - sokolovna
• zahájení
• vystoupení dětí souboru Radost
• představení a slavnostní křest knihy fotografií
„Staré zlaté časy“, vydané Obcí Kamenný Újezd
ke 100. výročí vzniku republiky a 755. výročí obce
• beseda s autorem knihy PhDr. Romanem Lavičkou, Ph.D.
• oficiální ukončení
• prodej knihy a autogramiáda
Po ukončení programu bude možné na místě zakoupit i první knihu
„Velké dějiny malého města“ (vydanou v r. 2013, dotisk v r. 2018).

Oznámení o přijímacím řízení do ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ K. Újezd
na školní rok 2018/19
Proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2018 od 1330 do 1700 hod. 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
• na 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

Divadlo
Obec Kamenný Újezd
vás zve v neděli 22. 4. 2018
od 16 hodin do Sokolovny
v K. Újezdu na divadelní
představení pro děti

Čarodějnice
Josefínka
v podání rodinného divadélka Máma a táta.
Vstupné: dětičky 50 Kč, dospěláci 50 Kč
Těšíme se na vás!

TJ Sokol Kamenný Újezd ve spolupráci
s ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd Vás zve
na jednodenní výlet s cestovní agenturou
RoSlo, nám. Přemysla Ot. II.

Sběrný dvůr
Od 6. 4. 2018 bude rozšířen
provoz sběrného dvora:
duben–říjen listopad–březen
Středa

1500 –1800

1500 –1700

Pátek

800 –1100

800 –1100

Sobota*

900 –1100

zavřeno

* Každá poslední sobota v měsíci

Cena výletu pro členy oddílů je 320 Kč,
pro nečleny 350 Kč.
Přihlásit se můžete u p. Kovaříčkové,
ul. Plavská 624, Kamenný Újezd, nebo
u p. Švarce, Bukovec 20, Kamenný Újezd
Přihlášky (se zaplacením) se budou
přijímat do zaplnění autobusu.
Pěkné počasí, příjemný pobyt a šťastný
návrat domů!
TJ odbor ASPV – turisti
Sokol Kamenný Újezd

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci dubnu oslaví
své významné životní
jubileum tito
spoluobčané:
Kubečková Helena
Šmíd Jan
Litvanová Božena
Kosejk Miroslav
Vyžrálek Jan
Čutková Ludmila
Pohanová Marie
Beneš Jaroslav

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

Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví
a spokojenost do dalších let .
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Příspěvky zastupitelů
„Pro“ znamená „proti“...
Vážení spoluobčané,
po prosincovém jednání zastupitelstva
obce jsem byl smířený s tím, že se kulturního areálu se zázemím a krytým pódiem
s největší pravděpodobností již nedočkáme. Také už jsem vás, občany, s tímto tématem nechtěl obtěžovat.
Článek zastupitelky Ing. Jitky Matějkové v minulém vydání zpravodaje ve mně ale
vyvolal jiskřičku naděje, že by se něco mohlo
v této věci přece jen ještě posunout kupředu
a projekt by se mohl realizovat. Předpokládám, že velká většina z vás, stejně jako já,
z onoho článku pochopila, že této investiční
akci skupina „osmi zastupitelů“ (Matějková, Pouzar, Dichtl, Petrášek, Vyžral, Vala,
Staňková, Ouředník) opravdu nechce bránit
a chce ji podpořit. Vždyť se v článku psalo:
„…skupina osmi zastupitelů je jednoznačně PRO vybudovat zázemí pro kulturní
akce,…“ nebo „Pokud chceme schválit
vydání veřejných finančních prostředků
na realizaci jakékoli akce, je třeba mít nejprve připravený (alespoň hrubě navržený)
projekt s předpokládaným rozpočtem.“.
Na veřejném zasedání zastupitelstva
obce dne 7. 3. 2018 jsem se snažil, na základě těchto slov, prosadit schválení částky
65 000 Kč na projektovou dokumentaci (se
kterou se počítalo i v návrhu rozpočtu obce
na rok 2018, ale nebyla uvedenými osmi
zastupiteli odsouhlasena) v domnění, že
tentokrát nebude se schválením sebemenší
problém. Vždyť to takto bylo sděleno vám,
občanům. Pro mě z nepochopitelného důvodu (a také k údivu mnoha hostů jednání ZO)
však tento návrh opět nebyl schválen.
Kde je tedy chyba? Proč se již poněkolikáté nepodařilo tento záměr prosadit? Proč oni zastupitelé hlasovali opět
PROTI, když psali, že jsou jednoznačně
PRO? Byla slova v jejich článku myšlena
vážně nebo šlo opět, a to již po několikáté,
pouze o laciná a populistická gesta?
Na přístup a práci těchto zastupitelů ať
si udělá každý svůj názor…
Mgr. Jiří Letovský, zastupitel

Náměstí od Šumavy až k Tatrám
Vážení spoluobčané,
již od 14. století máme v obci téměř tříhektarové náměstí (240 × 120 metrů), které mělo poskytnout dostatek prostoru pro
rozvoj zamýšleného městečka. Na zasedání
posledního zastupitelstva 7. března jsem
zjistil, že náměstí je mnohem větší, nebo
se neustále stěhuje podle potřeb osmi zastupitelů. Prakticky vše, co se v posledním
roce podařilo aktivně hlasujícím, ale nijak
zvlášť aktivně pracujícím zastupitelům
kdekoliv v obci zablokovat, bylo vždy s odůvodněním, že je potřeba počkat na celkovou
koncepci řešení náměstí. Tak se jim poda-

řilo zablokovat projekt úpravy nebezpečné
křižovatky ulic Plavnická a Nádražní, kudy
chodí děti každý den do školy. Na posledním zastupitelstvu se i přes písemné ujišťování některých, jak jsou pro vznik zázemí
pro kulturní akce u školy, opět neprošlo
ani zadání studie na jeho řešení. Ve frašku
se pak změnila snaha jakkoliv zlepšit stav
chodníků nebo osvětlení na náměstí, opět
s poukazem na připravovanou celkovou
koncepci. Zodpovědný a zralý člověk ví, že
nic není černobílé a ne všechna starší řešení
byla špatná. Lze očekávat revoluční návrh
na změnu trasy chodníků, které by byly
lepší než současné? Určitě ne! Část obecní
rady navrhla a schválila doplnění jednoho
světla na náměstí pro Vaši větší bezpečnost
a jednoho sloupu s velkými hodinami u zastávek pro Vaše každodenní cestování autobusem. „Většina“ osmi zastupitelů to však
opět zablokovala. Proč? Protože mohou,
někteří tu ani nebydlí a někteří nevytáhnou
paty z auta, tak proč osvětlení a proč hodiny, když podle názoru jednoho „chytrého“
zastupitele má dnes každý z Vás chytrý telefon s hodinami. Těšme se, brzy nám odhlasují, že se bude jezdit vlevo. Proč? Protože
prostě mohou a je to snazší, než navrhnout
lepší nebo vůbec nějaké řešení Vašich každodenních starostí.
PhDr. Roman Lavička, PhD., radní obce

Stručný zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce
pohledem zastupitele
Ve středu 7. 3. 2018 proběhlo další veřejné zasedání Zastupitelstva obce, přináším
vám opět stručný přehled výsledků jednání
svým pohledem jako zastupitele. Z důvodu
délky textu se nejedná o doslovný přepis, ale
pouze komentáře k bodům, které považuji
za podstatné (doslovné znění usnesení je pochopitelně k dispozici na webu obce):
• Zpráva o činnosti obce za uplynulé období paní starostka shrnula plánované a již rea
lizované akce za poslední období. Jedná se
například o opravu kanalizace v Plavnické
ulici, zadání VŘ na kanalizaci v části Plavnice, žádost o grant na dopravní značení,
stavba další části kolumbária nebo info
o proběhlém přezkumu hospodaření.
• Zpráva o jednáních o stavbě dálnice D3
a pověření pracovní skupiny dalším jednáním s ŘSD - pan místostarosta shrnul
postup jednání s dotčenými orgány a ŘSD
a nastínil další postup. Součástí zprávy
byla rovněž informace o splněných i nesplněných požadavcích ze strany obce, co
se týče protihlukových stěn, náhradní výsadby, objízdných tras, apod.
• Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím - ZO schválilo (podrobnosti na webu).
• Oprava poškozených chodníků kolem ryb-

níku zámkovou dlažbou dle předloženého
plánku a pověření starostky doložením
zápisu o kompenzaci nákladů s firmou
ZVÁNOVEC a.s. - po debatě mezi zastupiteli ohledně subjektu, který by měl opravu realizovat, došlo nakonec ke shodě, že
chodníky opraví obec na své náklady.
• Rozpočtové opatření č. 13/2017 a č. 1/2018
- ZO vzalo na vědomí (podrobně na webu).
• Rozpočtové opatření č. 02/2018 - ZO
schválilo - nepodpořili jsme protinávrh
požadující zařazení částky na projekt pódia u školy, neboť považujeme za prioritní
prověření více možností jeho polohy v návrhu úprav návsi a přilehlých prostor.
• Zpráva ke stavu příprav na veřejné projednání územního plánu - zast. pan Dichtl
shrnul svou dosavadní činnost v rámci
funkce určeného zastupitele pro zpracování ÚP ve spolupráci s pracovní skupinou a nastínil aktuální činnost, kterou je
finalizace obsáhlého soupisu námětů pro
další jednání. Dále bude následovat jednání se zpracovatelem a pořizovatelem,
a poté projednání nejdůležitějších bodů
v zastupitelstvu obce.
• Informace ČOS TJ. Sokol Kamenný Újezd
o záměru rozšíření sokolovny - zástupci
ČOS TJ Sokol představili projekt rozšíření a rekonstrukce sokolovny a požádali
zastupitele o vyjádření, zda souhlasí s pokračováním přípravy celé akce, jelikož se
jedná o poměrně nákladnou investici, která bude vyžadovat příspěvek též z rozpočtu obce. Zastupitelé, kteří vyjádřili svůj
názor, se jednomyslně shodli na pokračování. Osobně chci ocenit kvalitní přípravu
zadání i projektu ze strany Sokola, prezentace vyzněla jako pečlivě promyšlený
a smysluplný záměr.
• Pokácení topolů v Nádražní ulici a zajištění náhradní výsadby - stav stromů po konzultaci s odbornou firmou je ve špatném
stavu, pokácení je tudíž bohužel nezbytné. Typ náhradní výsadby by měl být se
zastupiteli konzultován.
• Zpráva finančního výboru o činnosti
a provedených kontrolách - součástí tohoto bodu byla zpráva paní starostky, že
Rada obce rozhodne, zda bude vypisovat
výběrové řízení na post ředitele ZŠ a MŠ,
vzhledem k tomu, že za dobu jeho působení nemá žádný negativní podnět.
• Plán společných zařízení pro komplexní
pozemkovou úpravu v k.ú. Opalice. ZO
schválilo.
• Zpráva o stavu kontroly zakázek zadávaných obcí a příspěvkovými organizacemi, uloženou zastupitelům panu Valovi
a panu Ouředníkovi v součinnosti se starostkou obce na XIV. zasedání ZO dne
13. 12. 2017.
Jitka Matějková (zastupitelka)
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Informace ČOS TJ. Sokol Kamenný Újezd

Sletové skladby
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o všesokolském sletu a tentokrát
bychom rádi představili polovinu skladeb,
které nacvičujeme.
Začneme u těch nejmenších. 8 předškoláků, pod vedením Ivany Kovaříčkové
a Jany Ročkové, nacvičuje skladbu „Noty“.
Jedná se o hravou skladbu se skládacími
gumami. Děti představují noty, gumy jsou
jako notová osnova a cvičitelé houslový
klíč. Děti na gumě skáčou, natahují ji a hrají si s ní. Velký důraz je kladen na rytmus
a vzájemnou spolupráci. Pohybově je středně náročná, těžší na nácvik je manipulace
s gumami. Toto je jediná skladba, se kterou
nepojedeme na slet do Prahy, nicméně oblastních akcí se účastnit bude.

Skladbu „Děti, to je věc“ nacvičuje
osm děvčat a chlapců mladšího školního
věku pod vedením Petry Stoličkové a Pavly
Matějčkové. Jde o skladbu s náčiním, kdy
děti využívají míče a skládací žíněnky. Pohybový obsah cvičení chytře využívá textů
Zdeňka Svěráka a hudby Jaroslava Uhlíře.
Děti si hravou formou osvojují základní
gymnastické, atletické a taneční dovednosti. Děvčata se učí využít míč jako náčiní při
estetickém pohybu. Všechno, co se děti naučí, se jim bude hodit v dalších letech ve cvičení oddílů sokolské všestrannosti.
„Cirkus“ je příznačný název třetí
skladby, kterou nacvičují s 12 žákyněmi
a 6 žáky Petra Stoličková, Jitka Prachařová
a Karolína Stoličková. Záměrem choreo-

grafie je, aby si mladí lidé zatančili, bavili
se a společně vytvořili na ploše zajímavé
obrazce. Nechybí prvky gymnastiky, aerobiku, zvedačky, žonglování. Diváky určitě
upoutá cvičení chlapců, kteří zde předvádí
mimo jiné stojky na hlavě, přemety stranou, kotouly letmo a společně s děvčaty
spoustu tanečních vazeb. Děvčata se představují v prvcích sportovní i moderní gymnastiky, aerobiku. Cvičení s kamarády jim
v tomto věku jistě udělá radost. Pro diváky
jsou ve skladbě překvapivé i artistické výkony a vše je podkresleno známou podmanivou hudbou ze seriálu Cirkus Humberto
a taneční muzikou z filmu Pomáda.
Jirka Ambrož, náčelník T. J. ČOS Sokol

Rekonstrukce sokolovny
Téměř každý obyvatel Kamenného
Újezda zná naši sokolovnu, ať už jako kulturní stánek, kde se pořádají plesy, divadelní představení, přednášky, výstavy, koncerty a další akce (např. v předvánoční době)
a samozřejmě jako sportoviště, které využívá ke zvyšování své kondice mnoho našich
členů od nejmenších po seniory a spousta
dalších z řad veřejnosti. Většina z nás tedy
přibližně ví, v jakém stavu sokolovna je.
Nutno podotknout, že ten stav není až tak
špatný. Hlavně pro ty, kteří si pamatují sokolovnu po revoluci, kdy se jí podařilo získat zpět do majetku znovuobnovené T. J.
Hlavně díky naší bývalé starostce ses. Šihovcové byla prakticky zachráněna před
demolicí.
Nicméně potřebám dnešní doby už
přestává stačit a kromě toho je nutné řešit
některé menší či větší opravy. Tyto otázky
jsme začali řešit ve výboru T. J. zhruba před
třemi roky. Stanovili jsme si prioritní oblasti, které potřebují nutný zásah a na to se
pomalu začaly nabalovat další a další úpravy, takže jsme se od sanace zdí a výměny
oken dostali přes opravu výčepu k budování sprch či nářaďovny a přemýšleli, jak vše
realizovat. Náš záměr jsme konzultovali
s paní starostkou Jitkou Šebelkovou, která nás pobídla, abychom se na to podívali

Pedikúra
Volejte:
Jana Niková, tel.: 721 264 668

velkoryseji a nebáli se větší rekonstrukce.
Všechny naše dispoziční požadavky splňovalo pouze řešení pomocí přístavby či lepší
využití prostor v suterénu. Nakonec jsme
využili obě tyto varianty.
V loňském roce naše T. J. čerpala dotaci od obce a na posledním zasedání (7. 3.
2018) jsme zastupitele a všechny přítomné
seznámili s účelem této dotace, jímž je architektonická studie rekonstrukce sokolovny. Vypracování této studie jsme zadali
Ing. arch. Martinu Veberovi, který je sám
dlouholetým členem ČOS a chápal tak
všechny naše požadavky. Dle této studie
bude mít nová sokolovna zvýrazněný hlavní vchod pro kulturní akce, zvětšené před-

sálí s navazujícím barem, novým sociálním
zařízením a šatnou. Z hlediska sportovního
zázemí přibudou dámské a pánské šatny se
sprchami pro cvičence, nářaďovna, sklad
pro stoly a dokonce i menší sál pro hodiny
aerobiku apod. Nově přistavená část počítá i se správcovským bytem a klubovnami
pro oddíly pobytu v přírodě. Výhodou dispozice je inteligentní rozdělení do několika
nezávislých zón kulturní/sportovní/volnočasové.
Byť je sokolovna majetkem naší T. J.,
slouží nám všem a pevně věříme, že si pro
tento nesmělý plán dokážeme získat podporu široké veřejnosti.
Jirka Ambrož, náčelník T. J. ČOS Sokol

Připravujeme na 11. 5. 2018

Salón Originál & O.K.STUDIO
Rudolfovská 135 A
České Budějovice

Fr. Ondříčka 1088/2
České Budějovice
(Poliklinika Vltava)

Setkání seniorů
podrobnosti v příštím
vydání zpravodaje
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Rozpis fotbalových zápasů - jaro 2018
I. B třída muži ,,A“
kolo datum
čas
15
31. 3. 16:00
16
8. 4. 16:30
17
14. 4. 16:30
18
21. 4. 13:30
19
28. 4. 17:00
20
5. 5. 17:00
21
13. 5. 17:00
22
19. 5. 17:00
23
27. 5. 17:00
24
2. 6. 13:30
25
10. 6. 17:00
26
16. 6. 17:00
III. třída muži
14
25. 3. 15:00
15
1. 4. 15:00
16
7. 4. 16:30
17
15. 4. 16:30
18
22. 4. 17:00
19
29. 4. 17:00
20
5. 5. 16:00
21
12. 5. 17:00
22
20. 5. 17:00
23
26. 5. 17:00
24
2. 6. 17:00
25
9. 6. 17:00
26
16. 6. 15:30
ČEZ - I. A dorostu
15
31. 3. 10:00
16
7. 4. 10:00
17
14. 4. 10:00
18
21. 4. 10:00
19
28. 4. 10:00
20
6. 5. 10:00
21
12. 5. 10:00
23
26. 5. 10:00
24
2. 6. 10:00
25
9. 6. 10:00
26
17. 6. 14:00

domácí
K. Újezd
Roudné "B
K. Újezd
Klikov
K. Újezd
Loučovice
K. Újezd
Ledenice
K. Újezd
Zlatá Koruna
K. Újezd
Chvalšiny

hosté
Suchdol
K. Újezd
Olešnice
K. Újezd
Kaplice
K. Újezd
Frymburk
K. Újezd
Nová Ves u Č. B
K. Újezd
Nová Ves - Brloh
K. Újezd

K. Újezd B
Lipí
K. Újezd B
Borek
K. Újezd B
K. Újezd B
Koloděje
K. Újezd B
Týn B
K. Újezd B
Žabovřesky
K. Újezd B
Ševětín B

Chrášťany
K. Újezd B
Pištín
K. Újezd B
Boršov B
Č. Dub B
K. Újezd B
Loko B
K. Újezd B
Dívčice
K. Újezd B
Sedlec B
K. Újezd B

Malonty/D. Dvořiště
K. Újezd/hř. Velešín
K. Újezd/hř. Velešín
Mladé
K. Újezd/hř. Velešín
Jankov
hř. K. Újezd/Velešín
hř. K. Újezd/Velešín
Kaplice/V. Brod
hř. K. Újezd/Velešín
Hrdějovice

K. Újezd/Velešín
Hluboká
Rudolfov
K. Újezd/Velešín
Č. Velenice
K. Újezd/Velešín
Suchdol
Větřní/Loučovice
K. Újezd/Velešín
Zliv/Olešník
K. Újezd/Velešín

16.–17. 6. 2018 - Turnaj přípravek o Pohár obce K. Újezd
Zápasy staré gardy budou aktualizovány na vývěsce.

OP starší žáci
kolo datum
čas
18
15. 4. 10:00
10
22. 4. 10:00
11
29. 4. 10:00
14
13
13. 5. 10:00
12
20. 5. 10:00
15
27. 5. 10:00
16
3. 6. 10:00
17
10. 6. 10:00
OP mladší žáci
18
12. 4. 16:30
10
19. 4. 16:30
11
26. 4. 16:30
12
2. 5. 17:00
13
10. 5. 16:30
14
16. 5. 17:00
15
24. 5. 16:30
16
3. 6. 16:00
17
7. 6. 16:30
OP starší přípravka
12
3. 4. 16:30
13
6. 4. 16:30
14
11. 4. 17:00
15
20. 4. 16:30
16
26. 4. 17:00
17
4. 5. 16:30
18
8. 5. 17:30
19
18. 5. 16:30
20
23. 5. 17:00
21
28. 5. 17:30
22
8. 6. 16:30
OP mladší přípravka
10
12. 4. 17:00
11
19. 4. 16:30
12
23. 4. 16:00
13
3. 5. 16:30
14
12. 5. 9:00
15
17. 5. 16:30
16
24. 5. 17:30
17
31. 5. 16:30
18
5. 6. 16:30

STAVEBNINY, ZAHRADA, DOPRAVA, MÍCHÁNÍ OMÍTEK A BAREV

Adresa:

Poříčská 699
Boršov nad Vltavou

Areál bývalého zahradnictví
u mostu přes silnici I/3
Otevírací doba:
Po - Čt: 7:00–16:30
Pá:
7:00–17:00
So:
7:00–11:20
Ne:
8:00–10:30

www.staviva-barvy.cz
info@staviva-barvy.cz

• Nově - půjčovna nářadí a drobné mechanizace
• Zahradní substráty, hnojiva, mulčovací kůra, rašelina
• Pytlované okrasné valouny a mramorové drtě
• Rozvoz a prodej sypkých materiálů - písek, drtě, kačírek, kůra
• Bazénová chemie LAGUNA, Pool
• Trubky a tvarovky pro vnitřní HT a venkovní KG kanalizaci
• Vodoinstalační materiál PPR
• Elektroinstalační materiál - kabely cyky, krabičky, chrániče
• Cement, vápno, maltové směsi, lepidla, nivelační hmoty
• Cihly, porobetonové tvárnice a příčkovky
• Betonové obrubníky, dlažby, dlaždice, šalovací tvárnice, skruže
• Izolace - minerální vata, fasádní a extrudovaný polystyren
• Nářadí - stavební, malířské STORCH a zahradní FISKARS
• Stavební chemie, silikony, montážní pěny, penetrace
• Lazury, gely, oleje, impregnace na dřevo
• Kamenné koberce - NATURAL STONE
• Hutní materiál - roxory a kari sítě
• Asfaltové lepenky - PB lahve - FLAGA
• Spojovací materiál, vruty, hmoždinky - FISCHER
• Štípaný přírodní kámen PORFYR, RODOPY, ASPRO
• Sádrokartony, tmely, profily a příslušenství
• OSB desky, střešní latě, trámy 100×100
• Míchací centrum CAPAROL, STACHEMA

domácí
H. Stropnice
K. Újezd
K. Újezd
K. Újezd
Hrdějovice
K. Újezd
Mladé
K. Újezd

hosté
K. Újezd
N. Hrady
Jankov
K. Újezd
Lišov
K. Újezd
Hluboká
K. Újezd
Zliv/Čt. Dvory

Loko B
K. Újezd
K. Újezd
Borovany
K. Újezd
Nemanice
K. Újezd
Č. Dub
K. Újezd

K. Újezd
N. Hodějovice/Srubec
Borek
K. Újezd
H. Stropnice
K. Újezd
Jankov
K. Újezd
Mokré

Slavia
K. Újezd
FMA A/Čt,Dvory A
K. Újezd
Hluboká
K. Újezd
Dynamo B
K. Újezd
FMA C
Roudné
K. Újezd

K. Újezd
Včelná
K. Újezd
Rudolfov
K. Újezd
D. Voda
K. Újezd
SKP B
K. Újezd
K. Újezd
Loko B

FMA F
K. Újezd
SKP C
K. Újezd
Jankov
K. Újezd
Roudné B
K. Újezd
Mladé

K. Újezd
Dubné
K. Újezd
Včelná
K. Újezd
Mokré
K. Újezd
Planá
K. Újezd

