Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Květen 2018

Významná data • • • • • • • • • • • • •
1. 5. Svátek práce
8. 5. Den vítězství
13. 5. Svátek matek

Přehled důležitých termínů • • • • •

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rychlý nástup jara nás možná některé překvapil a hlavně zaskočil nedostatečným množstvím
srážek, na který čeká nově zrekonstruovaný rybník
na náměstí. Abychom měli vodu v rybníku, provádí se podle schválení zastupiteli dešťová kanalizace
svedená z objektů v horní části náměstí. Potom bude
následovat částečná oprava chodníků rovněž dle odsouhlasení zastupitelstvem obce.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem spolkům, škole, ale i jednotlivcům, kteří se zapojili
do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, za pomoc
při úklidu veřejného prostranství a přírody v Kamenném Újezdu a osadách. Některé spolky nám
poskytly z této akce fotografie, které jsou umístěny
ve fotogalerii na webu obce.
Připomínám dodržení termínu splatnosti
místních poplatků - za svoz komunálního odpadu
a poplatky za psy, a to do 31. května 2018.
ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd
připravuje na neděli 3. června 2018

Pohádkový les pro děti
Podrobnosti v příštím vydání zpravodaje.

2.–3. 5.
9. 5.
11. 5.
15. 5.
19. 5.
22. 5.
31. 5.

Zápis do mateřské školy
Uctění památky padlých
Setkání seniorů
Členská schůze fotbalového klubu
Májová pobožnost v Krasejovce
Valná hromada TJ Sokol
Konec splatnosti místních poplatků

Na žádost pracovníků ČEVAK žádáme všechny občany, kteří plánují napouštění svých bazénů
z vodovodního řadu, aby tuto skutečnost oznámili
na bezplatné telefonní lince společnosti ČEVAK
- č. 800 900 991. Zvýšený stálý odběr - mnohdy
i v nočních hodinách - se jeví jako havárie na vodovodním řadu a dochází tak ke zbytečným výjezdům montážní čety.
Ing. Jitka Šebelková

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci květnu oslaví své významné
životní jubileum tito spoluobčané:
Ezrová Zuzana
Vrzal Ladislav
Stahl Wolfram
Přibylová Stanislava
Radda Josef
Soukup Vojtěch

70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
91 let

Přejeme hodně štěstí,
pevné zdraví a spokojenost
do dalších let.
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Kultura
Setkání seniorů v pátek

Pozvánka na vyprávění
a promítání o Keni

Setkání pro všechny dříve narozené z Kamenného Újezdu a přilehlých osad pořádá již tradičně Obec
Kamenný Újezd. Můžete se těšit na zajímavosti
z historie Kamenného Újezdu v podání PhDr.
Romana Lavičky, PhD, hudební doprovod místní
kapely „Kameňáci“ a zábavné překvapení. Přijďte
se pobavit se svými vrstevníky, budete vítáni.

Dne 17. května 2018 od 18:00 hodin proběhne
v Kamenném Újezdu, v zasedací místnosti obce - Budějovická 55, přednáška o cestách a pobytu v Keni
na vesnici. Zváni jsou nejen příznivci cestování, ale
i běhu - část programu bude věnována životu v obci
Iten, jež bývá označován jako domov šampionů.
Téma bude:
• život v Keni na vsi
• běh a tréning v Itenu
• jezera Baringo a Bogoria, kráter Nakuru
• malárie a jiná tropická onemocnění
Pochopitelně, kdo z Vás zvažuje vyrazit do Keni,
dostane pár rad na cestu. Vstupné je dobrovolné
a výtěžek bude věnován na sportovní oblečení běžcům v Keni.
Na příjemné setkání se těší Miroslav Kadlec.

11. května od 18 hodin

Uctění památky padlých
- lampionový průvod
U příležitosti uctění památky padlých a umučených v I. a II. světové válce se ve středu 9. května
2018 koná lampiónový průvod.
Účastníci se seřadí ve 20 hodin před budovou
místní základní školy, odkud bude průvod pokračovat k památníku padlých a po malé pietní vzpomínce
se přesune na místní hřbitov, kde budou položeny
květiny na hrob neznámého vězně a průvod bude
ukončen. Akci organizují Baráčníci.
Srdečně zveme všechny občany.

Májová pobožnost
se bude konat v Krasejovce v sobotu, dne 19. května
2018 v 18 hodin u kapličky sv. Jana Nepomuckého
(u Soukupů). Celebrovat bude pater Mgr. Maxmilián
Koutský, farář z Římova. Srdečně Vás zveme.

Oznámení o přijímacím
řízení do mateřské školy
Přijímání dětí do Mateřské školy
v Kamenném Újezdu proběhne
2. a 3. května 2018 od 9:45 do 11:45 h.
v budově mateřské školy.
Tyto dny budou rovněž „Dny otevřených dveří“.
Zákonný zástupce dítěte předloží:
• doklad o trvalém bydlišti dítěte
• rodný list dítěte
• doklad o řádném očkování dítěte
(potvrzení od lékaře o řádném očkování
a může být přijato do MŠ)
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Římskokatolická farnost Kamenný Újezd zve co nejširší
veřejnost v pátek 25. května 2018 k návštěvě programu
Noc kostelů v kostele Všech svatých v Kamenném Újezdu
16:30 Program pro děti
Připravily a srdečně zvou všechny děti a jejich rodiče Školské sestry de Notre Dame
17:30 Mše svatá, májová pobožnost
Slavnostní vyzvánění zvonů, úvodní slovo duchovního správce P. Pavla Bicka
18:30 Komentovaná prohlídka kostela Všech svatých s přednáškou PhDr. Romana Lavičky Ph.D.,
na téma české nebe, aneb kolik světců nalezneme v kostele
20:00 Koncert kapely Jen Tet - spirituály a tradicionály folkové skupiny Spirituál Kvintet
21,00	„Ticho jako v kostele“ - příležitost pro modlitbu, ztišení, rozjímání, vzpomínky...
v duchovní atmosféře ozářeného, tichého kostela
Ukončení programu dle zájmu návštěvníků.
Srdečně Vás zve Římskokatolická farnost Kamenný Újezd.

Pozvánka
na valnou hromadu
a členskou schůzi
Tělovýchovná jednota
Sokol Kamenný Újezd, z.s.
zve všechny své členy na valnou hromadu, která
se koná dne 22. května 2018 od 19:30 hodin
v klubovně na místním fotbalovém hřišti.
Dále zveme na členskou schůzi fotbalového
klubu, která se koná 15. května 2018
od 19:30 hodin rovněž v klubovně na hřišti.

Restaurace Štilec přijme:
• brigádně servírku, číšníka
- víkendy, letní měsíce
• brigádně výpomoc do kuchyně
- příprava příloh, dezertů, nádobí u myčky
• brigádně či na HPP pokojskou
- úklid restaurace.
Více informací na tel. 777 347 190
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Informace ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd

Sletové skladby 2
V předchozím čísle Zpravodaje jsme představili
první polovinu skladeb, které nacvičují děti a tentokrát nám zbývají 3 skladby jež pilně trénujeme my
starší…
Skladbu Siluety nacvičuje duo Petra a Karolína
Stoličkovi. Inspiruje se novým moderním tanečním směrem Hoop dance - tancem s obručí. Obruč
je skládací, nabízí tak možnost cvičení se složenou
i rozloženou obručí a tím usnadňuje její převážení
a skladování. Siluety je skladba určená primárně
pro dorostenky a mladší ženy a pohybově a fyzicky
je středně náročná a vyžaduje důkladný trénink cvičení s obručí. Hudební doprovod skladby je od pop-rockové skupiny Mandrage. Ve skladbě najdeme
hned 4 písničky z jejich repertoáru, včetně nejznámější „Hledá se žena“. Hudba je moderní, rytmická
a věkové kategorii velmi blízká. Stejně tak oblečení
pro skladbu je zvolené s ohledem na cvičenky, a to
ve fialové a růžové barvě.
Sletová skladba „Ženobraní“ je taneční choreografií pro všechny ženy, kterým tanec přináší radost.
Je postavená na písních Čechomoru a Fleretu a na tanečních krocích dvanáctiosminového taktu. Proč
právě „Ženobraní“? Nehledejme v tom nic hanlivého,

ale naopak něco velkého, dobrého a oslavujícího. Tak
jako je pro vinaře vinobraní svátkem úrody a sklizně,
kdy z velkého množství hroznů vzniká ušlechtilé víno,
je pro ženy tato sletová skladba oslavou společného
tance, kterým přináší radost nejen sobě, ale všem lidem vnímajícím spojení tanečního pohybu s hudbou.
Ze všech skladeb je zaručeně nejnáročnější. Skladbu
nacvičuje Katka Janouchová s 16 ženami, které budou
začátkem července ozdobou naší výpravy.
Ve skladbě pro dorostence a muže „Borci“ se
snoubí tradice naší tělesné kultury s národními motivy a s naší současností. Pecháčkova skladba „Přísaha republice“ z X. všesokolského sletu je průvodním
nenásilným motivem skladby. Společným prožitkem
založeným na kontinuitě pohybu a hudby chceme
v dnešní překotné době spojit v dobré partě muže
a dorostence. Skladba je koncipována se zaměřením
na hudebně pohybovou současnost s využitím aerobního charakteru kondičního cvičení. Využívá gymnastických a skupinových prvků v souznění s klasickými motivy se záměrem emocionálního prožitku
cvičenců i diváků. Skladbu s deseti borci nacvičuje
Jirka Ambrož s pomocí Karolíny a Petry Stoličkových.
Jirka Ambrož, T. J. ČOS Sokol Kamenný Újezd

