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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
V úvodu mi dovolte, abych co nejsrdečněji poděkovala všem místním cvičencům a realizačnímu týmu ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd za účast
na XVI. Všesokolském sletu, který se konal v prvním
červencovém týdnu v Praze, a za vzornou reprezentaci naší obce. Já osobně jsem sledovala pouze televizní přenosy z obou dnů hlavního vystoupení a byl
to velmi emotivní zážitek. Zvláště pak v okamžicích,
kdy jsem na obrazovce poznávala tváře našich dětí,
žen a mužů, kteří svůj volný čas věnovali této nádherné tradiční akci. Byla jsem hrdá na tuto partu
lidí, kteří spojili své nadšení, radost z pohybu a obětavost, aby udělali radost druhým a umožnili nám
všem nádherný zážitek. V tomto vydání zpravodaje
je více příspěvků věnovaných účasti našich sokolů
na sletu, ale tato významná událost si jistě naši pozornost právem zaslouží.
Během posledních dní došlo k dokončení obnovy vodovodu a kanalizace v Plavnické ulici s ná-

sledným položením nového asfaltového povrchu.
Po dodatečných a nezbytných úpravách bude tato
akce stát téměř 3,7 mil. Kč bez DPH. Drobné vady
a nedodělky budou v dohodnutém termínu odstraněny.
Na hřbitově bylo předáno nové kolumbárium,
kde se ještě provede konečná úprava v podobě nového napojení chodníčku se vstupem. Na náměstí se
provedl zdravotní a bezpečnostní řez kaštanů odbornou firmou pro vyváženost koruny.
Možná se někdo ptá, proč je stále tak málo vody
v návesním rybníku. Tento rybník je v posledních
desítkách let pouze rybníkem nebeským se stojatou
vodou a je zásoben pouze vodou, která naprší. Letos
nám však v tomto směru počasí příliš nepřeje. Abychom množství vody podpořili, provedlo se dešťové
zatrubnění z objektu restaurace Rychta a dále se
jedná o dalším posílení, a to provedení horské vpusti
v komunikaci nad rybníkem.
Ing. Jitka Šebelková
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ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd a XVI. Všesokolský slet
Je to pár dní, co jsme se vrátili z XVI. Všesokolského sletu v Praze. Na tuto úžasnou událost, která
se koná vždy po šesti letech, se připravovalo více než
půl roku skoro 60 lidí. Absolvovali jsme i krajský slet
v Českých Budějovicích, oblastní slety v Písku, Voticích a Strunkovicích nad Blanicí. Bylo to krásné,
někdy hodně náročné jak pro cvičence, ale především
pro ty, kteří jednotlivé skladby nacvičovali. Proto bych
ráda poděkovala každému, kdo se nějakým způsobem

na této sokolské akci podílel. Cvičencům jednotlivých skladeb, cvičitelům, kteří se svědomitě naučili
skladby, aby je předali dál, všem doprovodům, kteří
se v Praze týden staraly o děti a partnerům, kteří to
s námi absolvovali a vydrželi. Kdo sledoval 5. a 6. července 2018 přenosy z Prahy v televizi, nebo byl přímo
v Edenu, mi dá určitě za pravdu, že to za to stálo. Ještě
jednou veliké poděkování pro všechny zúčastněné.
Ivana Kovaříčková, starostka T.J. Sokol K.Újezd

Ohlédnutí za XVI. Všesokolským sletem
Největší sportovní událost roku v ČR, na kterou
jsme se od podzimu připravovali, zdárně proběhla
v prvním prázdninovém týdnu a nám už zbývají pouze pěkné vzpomínky. A že se nejednalo pouze o dvě
hlavní vystoupení v Edenu, se můžete dočíst z následujících řádků.
Celá naše výprava, čítající 65 účastníků, se
do Prahy vydala vlakem již v sobotu 30/6. Výstupní
stanice, symbolicky, Vršovice, kde sídlí Eden aréna,
přesun do Michle na ZŠ Ohradní, kde své zázemí měla
celá naše Jihočeská župa a ubytování ve třídách a tělocvičně, všichni na svých karimatkách na zemi. Následuje seznámení s Prahou, část výpravy zjišťuje nejlepší cestu na stadion, část zase testuje pivo ve slavné
hospodě U Fleků. V neděli vyrážíme na Václavák, kde
se řadíme do průvodu. Procházíme trasou po Národní
třídě na nábřeží, u Rudolfina zdravíme vzácné hosty
na tribuně, a pak se už pokračuje Pařížskou na Staroměstské náměstí, kde průvod končí. Je zde zajímavý
pódiový program, ale my jedeme rychle zpět na oběd,
abychom stihli odpolední mši pro Sokol v katedrále sv.
Víta, kterou celebroval kardinál Dominik Duka.
V pondělí už se rozjíždí kolotoč nácviků na stadionu, kam někteří musí i několikrát denně, protože
nacvičují současně ve dvou skladbách nebo se účastní
slavnostního nástupu či zakončení. První nácviky provázejí organizační a logistické problémy a člověk se neubrání představě, jak se to asi řešilo na prvorepublikových sletech, kde bylo 30× více cvičenců. V úterý večer
všichni dostáváme dárek v podobě volného vstupného
na představení Sokol Gala v O2 aréně, kde se představovaly jednotlivé sporty ze Sokola. K vynikající atmo-

sféře přispěl živý orchestr a samozřejmě plný stadion
nadšených diváků. Ve středu a ve čtvrtek odpoledne
absolvujeme tzv. projížděčky a generálky 1. a 2. programu a dlouho očekávaná chvíle přichází večer - slavnostní zahájení hromadných vystoupení a 1. program,
kterého se účastnili všechny naše cvičenky a cvičenci.
V pátek jsme kromě balení stihli ještě návštěvu Tyršova
domu, kde byla pěkná výstava o historii Sokola a průřez
všemi slety. Odpoledne je 2. a tedy závěrečný program
hromadných vystoupení, kde cvičíme opět všichni, kromě holek ze Siluet (z důvodu velkého množství cvičenek
v této skladbě, které se tak museli prostřídat), kterým
útěchou byla alespoň příležitost vidět celé vystoupení
z hlediště. A bylo co vidět! Kromě zmíněných Siluet
jsme měli zástupce ve skladbách Děti to je věc, Cirkus,
Ženobraní a Borci. Oba programy se nesly v duchu
oslavy 100. výročí založení republiky, na ploše se při
zahájení či zakončení objevovaly motivy našich barev,
vlajky či obrysu Československa a připomenutí některých velikánů (sv. Václav, Karel IV., Jan Žižka, J. A.
Komenský, Miroslav Tyrš či Božena Němcová). Po vystoupení rychle zpět do školy, balíme a kruh se uzavírá
na nádraží ve Vršovicích, odkud odjíždíme večerním
vlakem do Budějovic a následně do Kameňáku, kde už
nás vítají naši nejbližší .
Tak už je to za námi. Závěrem bych rád poděkoval
všem našim cvičenkám, cvičencům a obětavému dozoru těch nejmladších účastníků. Můj osobní dík patří
bratrům ze skladby Borci, díky kterým se nám podařilo oživit cvičení mužů v naší T. J. Tak zase za šest let
na XVII. všesokolském sletu NAZDAR!
Jirka Ambrož, náčelník T. J. ČOS Sokol
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Tenisový oddíl Sokol Kamenný Újezd
Soutěže smíšených družstev 2018, věková kategorie: dospělí, 5. Krajský přebor IV.
Tabulka skupiny
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

Klub
TO Sokol Kamenný Újezd
LTC Tábor 1903 C
TK Soběslav B
TK Zliv A
TK SK Dobrá Voda u Č.B. A
SK TK Vodňany
Jiskra Bechyně C
TC Týn nad Vltavou

Vítězství
5
5
5
4
4
3
1
1

Porážky
2
2
2
3
3
4
6
6

Body
44:19
40:23
34:29
30:33
27:36
35:28
25:38
17:46

Sety
93:45
87:50
70:67
63:72
60:79
80:62
58:80
43:99

Hry
712:493
655:528
598:554
569:602
508:591
628:544
526:653
479:710

Body v tabulce
12
12
12
11
11
10
8
8

Časový sled utkání
Kolo Datum
1 28. 4.
2018

2

5. 5.

3

19. 5.

4

26. 5.

5

9. 6.

6

16. 6.

7

23. 6.

Utkání
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Domácí družstvo
Jiskra Bechyně C
TO Sokol Kamenný Újezd
TK Zliv A
TK SK Dobrá Voda u Č.B. A
TC Týn nad Vltavou
SK TK Vodňany
LTC Tábor 1903 C
TK Soběslav B
Jiskra Bechyně C
TK Zliv A
TK SK Dobrá Voda u Č.B. A
TC Týn nad Vltavou
SK TK Vodňany
LTC Tábor 1903 C
TK Soběslav B
TO Sokol Kamenný Újezd
Jiskra Bechyně C
TK SK Dobrá Voda u Č.B. A
TC Týn nad Vltavou
SK TK Vodňany
LTC Tábor 1903 C
TK Soběslav B
TO Sokol Kamenný Újezd
TK Zliv A
Jiskra Bechyně C
TC Týn nad Vltavou
SK TK Vodňany
LTC Tábor 1903 C

Hostující družstvo
TK Soběslav B
LTC Tábor 1903 C
SK TK Vodňany
TC Týn nad Vltavou
Jiskra Bechyně C
TK SK Dobrá Voda u Č.B. A
TK Zliv A
TO Sokol Kamenný Újezd
TO Sokol Kamenný Újezd
TK Soběslav B
LTC Tábor 1903 C
SK TK Vodňany
Jiskra Bechyně C
TC Týn nad Vltavou
TK SK Dobrá Voda u Č.B. A
TK Zliv A
TK Zliv A
TO Sokol Kamenný Újezd
TK Soběslav B
LTC Tábor 1903 C
Jiskra Bechyně C
SK TK Vodňany
TC Týn nad Vltavou
TK SK Dobrá Voda u Č.B. A
TK SK Dobrá Voda u Č.B. A
TK Zliv A
TO Sokol Kamenný Újezd
TK Soběslav B

Body
3:6
7:2
5:4
8:1
7:2
4:5
6:3
5:4
3:6
5:4
5:4
3:6
9:0
9:0
7:2
7:2
9:0
1:8
3:6
3:6
5:4
5:4
8:1
8:1
4:5
2:7
5:4
8:1

Sety
9:13
15:6
10:10
17:5
15:5
10:10
13:6
10:8
8:13
12:8
11:9
8:15
18:1
18:0
14:6
15:4
18:0
3:16
7:13
8:13
11:8
10:8
16:3
16:3
9:10
5:15
11:10
17:2

Hry
78:99
109:85
91:82
116:46
110:64
83:70
94:63
82:85
78:101
93:80
82:65
78:116
113:30
108:45
106:64
104:59
111:53
37:105
65:90
84:98
97:84
80:61
111:63
105:59
81:80
72:105
89:97
108:61

Firma MDI - Ing Miroslav Dráždil se sídlem v Kamenném Újezdu přijme montéra
a elektromontéra vratových systémů a stínící techniky do trvalého pracovního poměru.
Bližší informace na tel. 603 198 758, nebo na e-mail: drazdil@mdi-vrata.cz
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Sport

Tenisté slaví prvenství
Nejvyšší umístění v soutěži smíšených družstev
vybojovali tenisté TJ Sokol Kamenný Újezd. Prvním
místem v tabulce (viz tabulka na straně 3) v bilanci
pěti výher a dvou proher si tým ve složení Caisová
Eliška, Herrmannová Jana, Nádravská Štěpánka,
Zíka Martin, Vyžral Karel, Matoušek Martin, Bartoš
Jaroslav, Jíša Jaroslav, Matoušek František, Borovka
Milan, Zíka Tomáš zajistili postup do vyšší soutěže.
I když šlo především o týmové výsledky,
za zmínku rozhodně stojí i několik individuálních
výkonů, zvláště pak výhry ve dvouhře i čtyřhře
Elišky Caisové a Jany Herrmannové, které za celé
období prohrály pouze jedenkrát. Po 12 výhrách
v řadě ve dvouhře přerušil Františkovi Matouškovi
výherní šňůru v posledním zápase hráč TK Vodňany.
Ve čtyřhře zaznamenal velký úspěch Martin Matoušek, který neprohrál ani jeden zápas. Přestože mezi
týmy funguje ta správná soutěžní rivalita, všechna
utkání proběhla v přátelském duchu bez jediného
TJ Sokol Kamenný Újezd, oddíl ASPV
pořádá v neděli dne 2. 9. 2018

1430
1530
1600
1630
1700
v rámci XXXVII. ročníku Grand-Prix
1800
Více o G-P vytrvalců na
www.kamenak.jihoceskybezeckypohar.cz 		

Běžecké závody

konfliktu. Po posledních zápasech, kdy již bylo rozhodnuto o celkovém vítězi, přišla našemu kapitánovi
družstva Františkovi Matouškovi zpráva, která nás
velmi potěšila: „Ahoj Františku, gratulujeme Vám
všem k postupu. Každé utkání s Vámi bylo napínavé až
do posledního míče a také gentlemanské a to nás baví.
Ať se Vám v KP3 daří. Za TK Vodňany ZH.
Zápasy se konaly od 28. 4. 2018 do 23. 6. 2018
vždy v sobotních dnech. Pohled do tabulky je dobrým příkladem toho, že ve sportu i středně velká
obec, může konkurovat městům jako je Tábor, Vodňany, Soběslav atd. Soutěže družstev jsou tedy pro
letošní sezonu ukončeny, ale tenisté TJ Sokol Kamenný Újezd nadále zůstávají v tréninkovém procesu, a to i díky podpoře od obce Kamenný Újezd, která
nám následně umožňuje kvalitní přípravu v průběhu
celého roku. Na jaře 2019 totiž budeme svádět boje
v soutěži KP III. s ještě kvalitnějšími soupeři.
Za výbor Tenisového oddílu Eliška Caisová
prezence závodníků
běh nejmladších dětí na 0,5 km
běh žákovských kategorií na 1,5 km
dorost, příchozí, mílaři na 3 km
závod v běhu na 10 km
vyhlášení výsledků, tombola ze
startovních čísel

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

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci srpnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Hrádková Věra
70 let
Sluková Milena
70 let
Mrázová Ludmila 90 let
Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.

Letní zábava a 3. ročník
„Kamenoklání“ v sobotu 1. září
Obec Kamenný Újezd srdečně zve děti i dospělé
na tradiční akci. Od 9.30 do 12 h. dětské sportovní
odpoledne (od 9.15 hod. prezentace dětí před sokolovnou), od 14 h. soutěžní odpoledne pro dospělé
(louka vedle ZŠ), pro děti skákací hrad, malování
na obličej. Následuje odpolední kulturní program,
divadlo pro děti, country kapela, taneční vystoupení,
ukázky sletových skladeb z XVI. Všesokolského sletu a mnoho dalšího. Od 20 h. taneční zábava s kapelou Papouškovo Sirotci. Vstup zdarma.

