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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
V nejbližších dnech bude zahájena oprava části stávajících chodníků v parku u rybníka a ﬁnišují
i další práce. Do konce června bude ukončena náročná obnova vodovodu a kanalizace v ulici Plavnická
a tato část frekventované komunikace dostane nový
povrch. Rovněž kanalizační přípojka v Plavnici bude
ukončena doasfaltováním překopů. Nový kabát dostane vinárna Pedross, kde se musí nejdříve provést
izolace zdí proti zemní vlhkosti. Dokončena byla
oprava propustku na silnici do Březí.
Stále probíhají projekční a administrativní práce na připravovaných stavbách - průchozí chodník
pod viaduktem, hala na piliny v dolní části sběrného
dvora, kanalizace Doly, kanalizace a ČOV Krasejovka, montáž solárních kolektorů na objektu MŠ pro
ohřev vody.
V uplynulých dnech obec získala povolení demolice nevyhovující staré garáže u domu čp. 207.
Po odstranění tohoto nevyhovujícího objektu bude
následovat stavba krytého parkovacího stání.
Závěrem oznamuji, že od měsíce června byly založeny oﬁciální facebookové stránky Obce Kamenný
Újezd pro zlepšení informovanosti občanů.
Ing. Jitka Šebelková

Gratulujeme jubilantům!

Přehled důležitých termínů • • • •
1. 6.
3. 6.
5. 6.
6. 6.
16. 6.
21. 6.
24. 6.

Mezinárodní den dětí
Pohádkový les pro děti
Talentové zkoušky ZUŠ Velešín
XVI. zasedání ZO Kamenný Újezd
Fesťák na YUKONU
Vernisáž výstavy obrazů (do 24. 6.)
Poutní mše v Krasejovce

XVI. zasedání Zastupitelstva obce
se koná ve středu 6. června 2018
od 1700 hodin
ve velké zasedací místnosti obce
- Budějovická 55.
Podrobný program bude v zákonné lhůtě
uveřejněn na úřední desce.

V měsíci červnu oslaví své významné životní
jubileum tito spoluobčané:
Havlíčková Hana
Kilián Josef
Moučková Božena
Prskavec Petr
Tomek Miroslav
Mikeschová Jindřiška

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

Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.

Pronajmu byt v rodinném domě 1 + kk
o velikosti 23 m2 v Kamenném Újezdu.
Součástí bytu je kuchyňská linka, sociální
zařízení, samostatný vchod. Možnost
parkování před domem. Cena je 8 000 Kč
včetně vody, elektřiny a topení.
Kauce 10 000 Kč. Volat pouze v případě
vážného zájmu tel. 775 679 207, 775 230 277
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Mezinárodní den dětí

Pohádkový les pro děti

Výstava obrazů

U příležitosti mezinárodního dne dětí pořádá
ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd v neděli 3. června
2018 oblíbený „Pohádkový les pro děti“. Startovat
budeme v době od 14:00 do 15:00 hodin od budovy
Základní školy v Kamenném Újezdu. Akce je určena pro děti do 12 let, poplatek (startovné) je 50 Kč
za dítě. Cíl je v parku na návsi - stánek s občerstvením. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
Informace na startu u základní školy.
Přejeme krásné počasí a těšíme se na vás.

Obec Kamenný Újezd si Vás dovoluje pozvat
na slavnostní vernisáž společné výstavy obrazů,
která bude zahájena ve čtvrtek 21. června 2018 v 18
hodin v zasedací místnosti v domě č.p. 55 (naproti
bývalému kinu) v K. Újezdě. Vernisáž bude provázet
dětský folklorní soubor Radost. Výstava bude dále
otevřena v pátek 22. června od 13 do 18 hod., v sobotu
23. a v neděli 24. června od 10 do 18 hodin.
Vystavují: Pavel Rožboud, Igor Müller, Vladimír
Müller, Jaroslav Hlásek, Hana Jinderlová,
Hana Čekalová a Zdeněk Veselý
Těšíme se na setkání s Vámi!

Informace pro rodiče

Informace ZUŠ Velešín

Prázdninové přerušení
provozu mateřské školy
Vážení rodiče, provoz Mateřské školy v Kamenném Újezdu bude přerušen po dohodě se zřizovatelem ve dnech 16. 7.–17. 8. 2018. Mateřská škola
bude opět v provozu 21. 8. 2018.
Ředitel ZŠ a MŠ K. Újezd Mgr. Roman Rozkošný

Hledáme šikovnou paní či slečnu
na občasný úklid apartmánu
Jedná se o jeden pokoj cca 2 hodiny týdně
- dle sezony, v Kamenném Újezdě.
Podrobnější informace na tel. 721 698 883.

Miroslav Kadlec - Apartmán Vyhlídka
Na Vyhlídce 578 Kamenný Újezd 373 81
http://apartmanvyhlidka.cz/

Talentové zkoušky
Talentové zkoušky do hudebního oboru ZUŠ
Velešín proběhnou v úterý 5. června 2018 od 14:30
v ZŠ Kamenný Újezd, případně v jiném termínu
po telefonické domluvě s vedením školy. K talentové
zkoušce si zájemci o studium připraví jednu lidovou
píseň (např. Travička zelená, Pec nám spadla apod.).
Hodnotit budeme rytmické předpoklady, motoriku
a všeobecné hudební předpoklady.
V Kamenném Újezdu vyučujeme hru na zobcovou ﬂétnu a klavír. Zájemci se mohou hlásit také
do výtvarného oboru a do kurzu keramiky.
Ve Velešíně probíhá výuka ve výtvarném oboru,
v hudebním oboru pak vyučujeme hru na akordeon,
klavír, housle, violoncello, zpěv, zobcovou a příčnou
ﬂétnu, klarinet, kytaru, saxofon, bicí a klávesy.
V Dolním Třeboníně naše škola vyučuje hru
na akordeon, klávesy, zobcovou ﬂétnu, klarinet, saxofon a kytaru.
Marie Procházka Štanglová, ředitelka školy

www.agromanualshop.cz
postřiky • hnojiva • travní směsi
postřikovače • bazénová chemie
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Z našich osad

Zprávy Sboru
dobrovolných hasičů
Krasejovka
Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Krasejovly se v sobotu, dne 12. května 2018 zúčastnila „Obvodové soutěže JSDH“ v Nesměni. Tým mužů do 35
let obsadil celkové 3. místo z 13 týmů.
Po cca 12 letech neporazitelnosti našla Krasejovka přemožitele z obce Strážkovice, kteří obsadili 1. místo s časem 20,80 sekundy. 2. místo patřilo
jednotce ze Střížova, která měla čas 21,21 sekundy.
Čas naší jednotky byl 22,08 sekundy. Velmi vyrovnané časy udělaly soutěž velice napínavou a vyrovnanou. Škoda, že byla vyřazena disciplína 4 × 100
metrů, kde jsou hasiči z Krasejovky na obvodě dosud
neporaženi. Domácí pořadatelé údajně neměli dráhu kde postavit.
V sobotu 5. května se hasiči se svým historickým vozem zúčastnili veteránské rallye Křivonoska.

Poutní mše svatá
Poutní mše svatá
bude sloužena dne 24.
června 2018 ve 13 hodin
v Krasejovce u kapličky na návsi. Celebrovat
bude Mgr. Maxmilián
Koutský, farář z Římova. Po mši jste srdečně
zváni na malé posezení,
které se dle počasí uskuteční buď na návsi nebo
v hasičárně.
O zábavu se postará tradičně část souboru
Radost. Přijďte, budete vítáni.
Chalupová Marie

Poděkování
Dne 19. května 2018 se konala v Krasejovce
„Májová pobožnost“. Děkuji všem za účast.

Sport

Gratulujeme k úspěchu
Hanky Švandové
Ve dnech 23.–24. 3. 2018 se ploutvová plavkyně
Hanka Švandová (14 let) zúčastnila Světového poháru v ploutvovém plavání v italském Lignanu. Zaplavala si ve všech startech osobní rekordy. Nejvíce
se jí povedla trať na 400 metrů s monoploutví, kde si
vylepšila osobní rekord o celé tři vteřiny a obsadila
ve své kategorii (14–15 let) 7. místo a celkově v kategorii juniorů (do 18 let) 22 místo. I její nejoblíbenější disciplína 800 metrů s monoploutví se jí povedla
a v krásném čase 8:11,96 obsadila ve své kategorii
(14–15 let) 8. místo a celkově v kategorii juniorů
(do 18 let) 15. místo. Start v tomto závodě Hance
umožnil Jihočeský kraj z dotačního programu Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti
vědy, mládeže a sportu. Hanka také získala 3. místo
v anketě vyhlašované Krajským úřadem a to Jihočeský talent pro rok 2017 ve sportovní kategorii.
Mladé plavkyni přejeme hodně dalších sportovních
úspěchů.
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Pozvánka

Fesťák na Yukonu
- XII. ročník
Letos se koná další ročník tradičního
setkání v lomu v chatové oblasti Yukon
v Kosově. Fesťák na Yukonu začíná
v sobotu 16. června 2018 v 18:00 hodin.
Účinkují: Zelenáči, Chrpa, Rejdaři,
Eliška a votvíráci
Moderuje: Zdeněk Schwager
Pro návštěvníky je zajištěno parkování
a občerstvení. Předprodej vstupenek
v ceně 200 Kč na tel. 602 403 350.

ČOS TJ. Sokol Kamenný Újezd

Oblastní sokolský slet
V městském sportovním areálu „Spartak“
v Písku se o víkendu 12. a 13. května 2018 uskutečnil oblastní sokolský slet. Na ploše se v deseti
hromadných skladbách představila tisícovka cvičenců a bylo se na co dívat. Naše jednota při takové
akci nesměla chybět. Aktivně jsme se zapojili v pěti
skladbách: 1. DĚTI, TO JE VĚC - skladba pro mladší žákyně, mladší žáky. 2. CIRKUS - skladba pro
starší žactvo. 3. SILUETY - skladba pro dorostenky

Děkujeme společnosti PePe - EMBROIDERY,
s.r.o. - Karel Petrášek z Kamenného Újezdu za
poskytnutý sponzorský dar ve formě modrých
kšiltovek a šátků s vyšitým logem ČOS pro
účastníky XVI. všesokolského sletu 2018.
a mladší ženy. 4. ŽENOBRANÍ - skladba pro ženy.
5. BORCI - skladba pro muže.
Fotograﬁe z této akce naleznete na stánkách
http://www.jcted.cz a https://pisecky.denik.cz

