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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Měsíc říjen je u nás i v celé republice
měsícem voleb do obecních zastupitelstev.
Svými hlasy určíte nové složení zastupitel
stva obce a my musíme na závěr volebního
období 2014–2018 skládat účty z toho, co
jsme pro občany udělali a co se naopak ne
povedlo. Proto mi dovolte, abych stručně
zhodnotila naši práci za uplynulé období
z mého pohledu.
Vzhledem k tomu, že jsem v letech
2006–2014 vykonávala funkci místosta
rostky, věděla jsem, do čeho jdu, byla jsem
odhodlaná navázat na úspěšné roky své
ho předchůdce F. Ondřicha a pokračovat
v práci ve prospěch obce a jejích občanů.
I když to mnohdy nebylo jednoduché, at
mosféra na práci nebyla vždy ideální, tak
se naše cíle, které jsme si společně vytýčili,
ve většině případů podařilo splnit.
Pracovali jsme s vyrovnaným rozpoč
tem, uspěli jsme se žádostmi v rámci něko
lika dotačních titulů ve výši necelých 10 mil.
Kč a finanční prostředky z počátku volební
ho období se nám podařilo téměř zdvojná
sobit. Hlavním posláním obce je zajišťovat
veškerý její provoz, tj. budování a údržba
místních komunikací, provoz veřejného
osvětlení, sběr a likvidace odpadů, péče
o zásobování vodou a zajištění údržby kana
lizace vč. ČOV, údržba veřejné zeleně apod.
Neméně důležité je i vytváření kvalitního
zázemí pro výuku školních a předškolních
dětí, zajištění sociálních služeb našim dříve
narozeným spoluobčanům a péče o veškeré
stavby a ostatní nemovitý majetek obce.
V oblasti infrastruktury se kromě běž
ných oprav komunikací podařilo vybudovat
i několik nových cest, na mnoha místech
bylo instalováno nové veřejné osvětlení
(Kosov, Milíkovice, ke Štilci), v několika lo
kalitách byla opravena kanalizace a v Plav
nici byla vybudována nová kanalizace.
Velkým přínosem, hlavně pro rodiče,
bylo vybudování nového parkoviště u tě
locvičny základní školy a navazující pěši
na k mateřské škole. V loňském roce byla
na základě podnětů většiny občanů dokon
čena revitalizace vodních nádrží na návsi
a Pod Laznou, jejichž nevyhovující stav
bylo důležité vyřešit.
V budově obecního úřadu probíhala
postupná rekonstrukce, kdy musím vy
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Důležité termíny
5.–6. 10. 	Volby do zastupitelstva obce
14. 10. Koncert duchodní hudby
17. 10. Vítání občánků
27. 10. 	Ukončení sobotního provozu
sběrného dvora
28. 10. 	Konec letního času 3:00  2:00

Státní svátek
28. 10. Den vzniku samostatného
		Československa (100 let)
zdvihnout především zřízení výtahu, který
oceňují hlavně pacienti zdravotního stře
diska, lidé s pohybovým omezením, ale
i maminky s kočárky. To vše se podařilo
za plného provozu obecního úřadu i ordi
nací lékařů. Na základě potřeb a požadav
ků občanů bylo rozšířeno také kolumbá
rium na místním hřbitově.
V oblasti likvidace odpadů a zlepšení
životního prostředí byly v obci umístěny
nové kontejnery na sběr tříděného odpadu
a byl rozšířen provoz sběrného dvora. Obec
každoročně organizovala akce „Ukliďme
Česko“, do které se zapojovaly především
spolky, škola i někteří jednotlivci. Pravi
delně byla prováděna revitalizace vzrostlé
zeleně a vysadilo se téměř 60 ks nových
stromů.
Obec pokračovala ve finanční podpoře
školy a školky, kde probíhala každoročně
modernizace tříd včetně jejich vybavení,
v půdním prostoru ZŠ vznikly nové učeb
ny a byly doplněny herní prvky na dětská
hřiště jak v mateřské škole, tak i v osadách.
V mateřské škole a sociálních bytech byl
zaveden solární ohřev vody, což přispělo
i ke zlepšení ovzduší.
Nezapomínali jsme ani na seniory,
s kterými jsme se pravidelně na jaře schá
zeli v místní sokolovně. Nezanedbatelné
je také pravidelné poskytování finančních
prostředků organizacím, které zajišťují
péči o seniory a občany s nějakým zdravot
ním omezením. Obec se také starala o od
kazy našich předků a pravidelně pečovala
o památky v obci.
O všech prováděných akcích jsem vás
průběžně informovala ve zpravodajích,
a proto se nechci znovu opakovat. Byly
i věci, které se nepodařilo realizovat, pro

1918 – 2018
tože se změnil poměr sil v zastupitelstvu
a některé připravené akce byly zablokovány
(dopravní značení, výstavba krytého pó
dia pro konání kulturních akcí) Rovněž se
nepodařilo dokončit územní plán. Zazně
lo spoustu kritiky, hodně se psalo, ale jak
se říká - „kdo nic nedělá, ten nic nezkazí“.
Slovo starosta je odvozeno od slova starat
se, ale znamená také velké starosti a obrov
skou zodpovědnost. Svou práci jsem dělala
ráda, s maximálním nasazením a s cílem
udržet obec na takové úrovni, aby se tu li
dem dobře žilo a byli tu spokojeni. Jestli se
mi to alespoň zčásti podařilo, to vyjádříte
svým hlasováním v nadcházejících volbách.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kteří mě v mé práci podporovali,
aktivně se spolupodíleli na rozvoji obce
a v případě silného mandátu jsem připrave
na ve své práci pokračovat.
Ing. Jitka Šebelková

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci říjnu oslaví
své významné životní
jubileum tito spoluobčané:
Turková Eva
Vondruš Jan
Žáček Václav
Raddová Hana
Bürger František
Cikánová Anna
Mahrová Marie

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
80 let
90 let

Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva obce Kamenný Újezd
Podle § 15 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů oznamuji:
1. Volby do Zastupitelstva obce Kamenný Újezd se uskuteční
dne 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
dne 6. října 2018 od 08:00 do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Kamenném Újezdě v sokolovně - Náměstí 138 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Kamenném Újezdě v ulicích:
Budovatelská, Dělnická, Dolní, Jižní, Kamenná, Ke Hřišti, Krátká, Lomená, Luční,
Nádražní, Na Parcelách, Na Vyhlídce, Nová, Osvobození, Plavnická, Plavská, Polní,
Průběžná, 5. května, Severní, Šumavská, Zahradní a Zemědělská
• ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Kamenném Újezdě v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu - Náměstí 220 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu
v Kamenném Újezdě v ulicích: Budějovická, Bůrek, Hřbitovní, Na Dolech, Náměs
tí, Pod Laznou, Průmyslová, Plavnice a v osadách Březí, Kosov, Opalice, Radostice
a Rančice
• ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Krasejovce v objektu hasičské zbrojnice pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Kamenném Újezdě v osadách Krasejovka,
Bukovec a Milíkovice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo slu
žebním pasem České republiky, cestovním průkazem ČR. Neprokáže-li volič svou totož
nost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Jitka Šebelková

Zpráva SDH Krasejovka
V neděli 9. 9. 2018 se konala v Kra
sejovce oslava 75. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů. Po úvodním slovu
starosty SDH Luboše Píchy a starostky
obce Kamenný Újezd Ing. Jitky Šebelkové
byl sboru předán nový slavnostní prapor
od obce a firmy LIKA, s.r.o. - Ing. Lindy
Kůzlové.
Výroční oslava pokračovala oceněním
dlouholetých členů SDH. Ocenění osobně
převzali: Václav Chalupa, Jindřich Prajs,
František Dudák, Marie a Jan Kocmichovi,
Miroslav Čada, Jiří Šimek, a Jan Soukup.
Poté mladí hasiči předvedli ukázku jedné ze

soutěžních disciplín hry Plamen. Dále ná
sledovala soutěž v netradičním požárním
útoku, kterého se zúčastnily jak závodní
týmy Krasejovky, tak týmy rodinné. Byl
předveden i zásah historickým hasičským
vozidlem Steyr.
Celá akce byla zakončena zábavou, kte
rou hudebně doprovázela místní rocková
kapela Krásky a zvěř. Akce se díky pěkné
mu slunečnému počasí a hojné účasti, jak
místních, tak přespolních vydařila.
Chtěli bychom poděkovat obci Kamen
ný Újezd za podporu nás, hasičů.
Hasiči Krasejovka

Informace
zdravotního střediska

Očkování
proti chřipce
Na zdravotním středisku je k dispozici
vakcína proti chřipce. Zájemci o očkování
se mohou přihlásit co nejdříve na zdra
votním středisku v Kamenném Újezdu.
Pro občany nad 65 let je očkování zdarma.
MUDr. Jan Sazma

Kultura

Budweiser Brass Ensemble
pořádá v kostele Všech svatých
v Kamenném Újezdu v neděli,
dne 14. 10. 2018 v 18:00 hodin

Koncert
duchovní hudby
Program:
G. F. Händel, J. S. Bach, G. Verdi
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Koncert je podpořen
obcí Kamenný Újezd.
Taneční zábava pro všechny generace

Finální Horečka
páteční noci
V pátek 19. října 2018 od 19 do 02 h. v re
stauraci U Kaštanu, třída 5. května, Včelná
• hudbu osmdesátých i současných let
zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND
• bohatý program: taneční show, půlnoční
slosování vstupenek, soutěž, tombola,
průvodce večerem, zkrátka 7 hodin
zábavy pro všechny generace
Vstupné: 125 Kč, v předprodeji od 20. září
2018 ve Včelné (restaurace U Kaštanu,
třída 5. května 461 - denně 11–22 h).
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji,
v den konání na místě, nebo na telefonu
606 273 121.
Tentokrát naposledy (z časových důvodů
a po téměř dvaceti letech) zveme všechny
fajn lidi na pohodové finále tradiční zábavy
s báječnou kapelou i programem.
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Radost reprezentuje naší obec
V uplynulých dvou měsících jsme
s folklórním souborem Radost a Venkov
skou dudáckou muzikou Bedrník reprezen
tovali naši obec na několika akcích meziná
rodního formátu. V polovině srpna jsme se
zúčastnili 64. Mezinárodního folklórního
festivalu v severočeském Červeném Kos

telci. Radost dostala pozvání jako jediný
soubor z Čech a mezi silnou konkurencí
zahraničních souborů jsme se určitě ne
ztratili. Dalšími vystupujícími byly sou
bory z Brazílie, Španělska, Ruska, Indie,
Kostariky, Maďarska, Itálie a Kyrgyzstánu.
Celkem jsme vystupovali ve třech hlavních
festivalových programech a zúčastnili jsme
se i nedělního průvodu městem, jehož trasa
byla lemována stovkami návštěvníků.
Další víkend jsme vystupovali na 23.
Mezinárodním dudáckém festivalu ve Stra
konicích. Tato akce se koná jednou za dva
roky. Zde jsme vystupovali s pásmem for
manských písní a tanců v komponovaném
programu českých souborů „Dostaveníčko
českých dudáků pod Rumpálem“. Kromě
toho jsme měli ještě samostatný hodinový
program na pódiu strakonického pivovaru.
I zde byla atmosféra velmi milá a přátelská.
Kromě souborů z Čech se festivalu zúčast
nily soubory např. z Lotyšska, Turecka,
Francie, Holandska, Maďarska a vrcholem

festivalu bylo jako již tradičně vystoupení
dudáckého souboru ze Skotska.
V září jsme ještě vystupovali na pouti
v Rychnově u Nových Hradů a i přes ne
přízeň počasí se akce vydařila a podařilo se
nám navodit příjemnou pouťovou atmosfé
ru. Další akcí bylo sobotu 15. září vystou
pení na Selských slavnostech na Angus far
mě v Rančicích a v neděli 16. září jsme jeli
do německého Aldersbachu, kde se konal
Mezinárodní den lidové hudby.
Za soubor Radost
Šárka Nejedlá a Jiří Letovský

Výstava ovoce „K výročí založení republiky“
Každým rokem v říjnu (letos 12. až
16. října) se koná ve SOŠ veterinární,
mechanizační a zahradnické a Jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky
v Rudolfovské ulici č. 92 v Českých Budějovicích regionální výstava ovoce. Tato vý
stava má svou dlouholetou tradici. Letošní
ročník je ročníkem devatenáctým.
Tématem letošní výstavy je 100. výroční založení naší republiky.
„Naše škola byla založena v roce 1886
jako Česká hospodářská škola na místě zva
ném Na Krásné vyhlídce (dnešní Rudolfov
ská ulice č. 92). Například ve školním roce
1898–1899 studovalo ve dvou ročnících 22
žáků. V letech 1918-1948 byly při škole po
stupně otevřeny kurzy pro učitele lidových
hodpodářských škol, lidová škola zeměděl
ská a učňovská škola zahradnická. V sou
časné době naši školu navštěvuje kolem
600 žáků všech maturitních oborů, dále
také mnoho posluchačů Jazykovou školu.

Celkový počet zaměstnanců je 107. Pedago
gický sbor je stabilní, a to jistě také přispívá
k dobré pověsti školy,“ dodává ředitel školy
Ing. Břetislav Kábele.
Náplň výstavy: každý rok mnoho pěs
titelů z Čech, regionální zahrádkářské sva
zy Českobudějovicka a širokého okolí, také
zaměstnanci a žáci školy vystavují svou
bohatou úrodu a je opravdu co vidět, obdi
vovat, ochutnávat a také hodnotit. K vidění
bude okolo 300 exponátů ovoce, z toho 190
odrůd jablek, 15 odrůd hrušek, dále brosk
ve, hroznové víno, mišpule, kdouloně, asij
ské hrušky = „nashi hrušky“, jeřabiny, dřín
obecný a další málo známé ovoce a podzim
ní plodová zelenina.
Soutěže v rámci výstavy: návštěvníci
volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci
výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pá
tek odpoledne, první den výstavy. Součástí
je také expozice včelařů. Vystavují se také
perníčky a historické odrůdy ovoce, odbor

níci poradí v pomologické a pěstitelské po
radně. Tato expozice je zakončena soutěží
o nejkrásnější medový perníček.
Přípravu celé výstavy mají na starosti
především studenti zahradnického oboru.
Ti nejprve vyzdobí prostory, kde se výsta
va uskuteční, poté tanečním vystoupením
za doprovodu hudební produkce a mluve
ného slova výstavu zahájí. Během výstavy
studenti také prezentují své maturitní práce
a maturitní projekty.

Dny otevřených dveří
Výstava ovoce je zároveň spojena se
Dny otevřených dveří určených také žá
kům základních škol. Zájemci mohou vždy
od 9:00 do 17:00 nahlédnout také do uče
ben, laboratoří a dílen všech oborů (Me
chanizace a služby, Veterinářství, Rostlino
lékařství, Zahradnictví a Jazyková škola),
prohlédnout si areál školy, středisko praxe
se svými obyvateli – domácími zvířaty, na
vštívit agility, prohlédnout si skleníky a vý
ukový sad, vidět studenty školy při různých
činnostech a aktivitách.
Návštěvníci si mohou také sami zasou
těžit, mohou se účastnit celé řady doved
nostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti
na motokárách, jízdu moderním traktorem
a kombajnem, projet se na koních. V areálu
školy je k tomuto účelu také vystavena velká
a malá mechanizace, kombajny, moderní
traktory a další zemědělské stroje.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se
podívat, v klidu prožít a strávit svůj čas
v příjemném prostředí podzimní výstavy.
Mgr. Olga Cahová
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Nové kabiny pro mládež na hřišti TJ Sokol Kamenný Újezd
Novou sezonu mládežnických družstev
fotbalového oddílu jsme zahájili v nových
kabinách. Nové kabiny jsou určeny převáž
ně pro mužstva přípravek, žáků, dorosten
ců a při pořádání fotbalových, volejbalo
vých, nohejbalových a tenisových turnajů
a atletických závodů i pro ostatní účastníky.
V rámci přístavby kabin jsme zrekonstruo
vali také stávající záchody a provedli 100 m
dlouhou vodovodní přípojku.
Tyto investice by nemohly být
provedeny bez výrazné podpory sponzorů
a to především Obce Kamenný Újezd,
Jihočeského kraje a dalších sponzorů

(Obklady Milan Nejedlý, Pelzer Interiéry,
Luboš Pícha s.r.o., Gastro Production s.r.o.,
ProfiGEO Kamenný Újezd, Eltel CZ v.o.s.,
Montza, v.o.s.).
Samozřejmě by se to neobešlo ani bez
obětavých lidí, kteří věnovali svůj volný čas
a to především Honzy Kučery, Vladimíra
Dudáka, Honzy Bednáře, Hynka Švece
a dalších.
První zatěžkávací zkouškou nových
prostor byl turnaj o Pohár obce Kamenný
Újezd, při účasti 47 mužstev přípravek (cca
550 dětí) a pořádaní tradičních běžeckých
závodů.

Proč je důležité třídit staré elektro?

Třídění odpadu je u nás už téměř běž
ná věc. Víme co se starým papírem, plasty
i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají
při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebi
če přitom obsahují nebezpečné látky jako
například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se
na klasické skládce uvolňují do půdy, vody
a ovzduší a poškozují tím životní prostředí.
Pokud ale vhodíte drobné elektro do červe
ných kontejnerů, poputují přímo do recy
klační linky, kde se z nich pomocí různých
separací získávají původní suroviny a mate
riály ke znovuvyužití.
Kde jsou červené kontejnery zjistíte
rychle na www.cervenekontejnery.cz.

Věděli jste, že:
• Nejčastěji do červených kontejnerů vyha
zujeme varné konvice?
• V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách
případů vhazovali do červených kontejne
rů elektro vyrobené před rokem 2005?
• Češi za loňský rok vyhodili v průměru
na osobu 1,89 kg elektra? V porovnání
s ostatními zeměmi ale nejsme žádní re
kordmani. Například v Norsku činí roč
ní zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg
na osobu.
•Z
 pětným odběrem jednoho kusu tiskárny
dojde ke snížení produkce nebezpečných
odpadů o 36 kg? Stejné množství nebez
pečného odpadu vyprodukuje za rok 9
domácností.
•Č
 eši používají jeden mobilní telefon v prů
měru 12–18 měsíců?
• Elektronická hračka je nejčastěji vyhazo
vaným elektrozařízením do směsného od
padu a má také největší spotřebu baterií?
Tomu odpovídá také fakt, že v domácnos
tech patří k nejkupovanějším zařízením.

Nejméně polovina Čechů koupí elektronic
kou hračku jednou za rok.
• Zpětným odběrem jedné televize se sníží
produkce skleníkových plynů, protože
není vyprodukováno 44 kg CO2? Stejné
množství CO2 vyprodukuje automobil,
který ujede vzdálenost mezi Prahou a Os
travou.
Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;
• přehrávače mp3, diskmany, rádia;
• notebooky, klávesnice, myši;
• baterie a nabíječky, kalkulačky, budíky;
• elektronické hračky, auta na vysílačku,
roboti;
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače,
toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlo
varné konvice aj.);
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti
40×50 cm.
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Informace od zastupitelů obce

Zpráva z pracovní skupiny a určeného zastupitele
k územnímu plánu obce Kamenný Újezd
Vážení občané, rád bych vás informo
val o pokračujících činnostech týkajících
se územního plánu obce – ÚP, a s tím spo
jených mých aktivitách coby určeného za
stupitele.
Průběh prací byl časově náročný.
I po opakovaných žádostech jsme neobdr
želi všechny požadované podklady, a tak
bylo nutno zdlouhavě, detail po detailu po
rovnávat současně platný, a nově navržený
ÚP. Přesto mohu říci, že práce za tu dobu do
sáhla konkrétních výsledků. Z navržených
podnětů k úpravám ÚP bych zmínil zejmé
na náměty na řešení areálu Konsivie a okolí
hřbitova, řešící akutní problémy obce.
S majiteli dotčených pozemků byl
dohodnut postup, který může vést např.
k výrazné redukci nově navržené plochy
průmyslové zóny v areálu Konsivia, zatě
žující dopravou střed obce, popř. k její pře
měně na obytné území, a současně vzniku
nových tras zprůchodňujících areál, a tím
propojující centrální část obce s atraktivní
vycházkovou lokalitou s výhledy za tímto
areálem. S tím souvisí např. i získání pří
stupu pro obecní halu v areálu, která se tím
výrazně zhodnotí.
Jednání s církví:
Vyjednání podmínek umožňujících
obci získání pozemků od církve na rozšíření
hřbitova a na novou cestu - klidná vycház
ková trasa by vedla od cesty škola - hřbitov
k vodojemu a zpět ulicí Plavská. Půjde tedy
o dobrou spojnici školy a okružní cesty le

Kameňák

osady

Tradiční dýňování
v sobotu 3. 11. od 1600
Pojďte s námi dlabat dýně jako každý rok!
Více informací v dalším zpravodaji,
na nástěnce, Facebooku a plakátech
Těší se Náš Kameňák

mující areál Konsivia ze severu a východu
až k vyhlídce na nejvyšším bodě. Dále vy
jednání podmínek na zrušení již v ÚP exis
tující plochy pro průmysl sousedící těsně se
hřbitovem, o výměře cca 11 200 m2.
Jednání s vlastníky v areálu Konsivia:
Vyjednání podmínek na získání ploch
přístupové cesty k obecní hale v areálu
(tímto její zhodnocení a možnost budoucí
ho využití pro potřeby obce), na propojení
Zemědělské ulice a klidové cesty okolo are
álu v severní a východní části (nové vycház
kové okruhy), na zrušení ploch nyní vede
ných v platném ÚP jako plochy pro průmysl
a možnosti jejich převedení na plochy smí
šené obytné o výměře 7 000 m2, a na změnu
ploch nyní vedených v návrhu ÚP jako plo
chy pro průmysl a jejich převedení na plo
chy smíšené obytné o výměře 10 200 m2.
Celkem je vyjednána možnost významně snížit v areálu výměru současných ploch pro průmysl o 7 000 m2 a budoucích ploch pro průmysl o 21 400 m2.
Celkem tedy cca o 28 400 m2.
Pro srovnání - výměra současných
ploch pro průmysl pouze v areálu Konsivia
činí cca 38 000 m2.
Zařazením ploch dle návrhu projektanta ÚP a nevyužitím vyjednaných řešení, by výměra ploch pro průmysl v areálu
narostla na téměř 60 000 m2. S tímto významným nárůstem ploch lze očekávat
nárůst dopravní zátěže vedené přes centrum obce, čemuž jsem se snažil zamezit.

Toto bylo jen to nejdůležitější jako pří
klad.
Celkově bylo doposud pracovní skupi
nou (PS) projednáno 110 položek a téměř
80 obecnějších dotazů. Nejdůležitějších
45 bylo zpracováno s grafickou přílohou
(podpora T. Petráška). Toto bylo projedná
no PS dne 27. 7. 2018.
Tyto záměry a zjištěné nesoulady v ÚP
jsem konzultoval se zástupci pořizovatele
- Magistrát města. S ohledem na množství
zjištěných nesouladů v návrhu nového ÚP
bylo pořizovatelem doporučeno, pokračo
vat v jednání a veřejné projednání nevypi
sovat.
Výsledky těchto jednání byly prezento
vány na schůzce PS dne 27.8.2018 . Všichni
členové se shodli na nutnosti pokračovat
v uvedených jednáních s pořizovatelem,
projektantem a vlastníky. Konstatovali ri
zika možných škod vlastníkům pozemků
a odpovědnost obce za řádnou přípravu ÚP.
Věřím, že si každý může, přes takto
zjednodušenou formu mé zprávy, udělat
svůj názor zda měla dosavadní činnost PS
pro občany a obec smysl.
Současně věřím, že nové zastupitelstvo
bude pro dokončení započaté práce.
Děkuji všem členům PS za doposud
odvedenou práci. Občanům děkuji za jejich součinnost, pochopení a trpělivost.
Bohuslav Dichtl , člen rady obce,
určený zastupitel a člen pracovní skupiny

JŠ Cizinka, Caparti a Charming Daisies
Dobrý den, začíná nám nový školní rok,
a tak přicházíme s nabídkou kurzů.
Kurzy pro veřejnost
Pro dospělé připravujeme od října kurzy
angličtiny a francouzštiny na pondělí, úte
rý a středu v prostorách JŠ Cizinka (učebny
ZŠ Kamenný Újezd).
Capartí angličtina v MŠ
• Angličtina pro začátečníky - děti 1. třída
• Angličtina pro začátečníky - děti 2. třída
• Angličtina pro začátečníky - děti 3. třída
• Angličtina pro mírně pokročilé - dospělí
• Francouzština pro zač. - děti 6. - 9. třída
• Francouzština pro začátečníky - dospělí
• Španělština pro začátečníky – 6. - 9. třída
Capartí angličtina v MŠ
V letošním roce bude Capartí angličtina
pokračovat ve středu opět přímo v areálu
mateřské školy.

Caparti si mohou opakovat s rodiči. Rodi
če dostanou mailem informace a materiály
a budou mít možnost jednoduchou a přede
vším zábavnou formou opakovat to, co se
děti ve školce naučily.
Capartí angličtináři z MŠ postoupili již
do 2. třídy. Prvňáčci, původní caparti, po
stoupili do 2. třídy a rozrůstají se tak, že
musíme otevřít dvě skupiny. Kroužek vede
opět paní lektorka Barbara, která se věnu
je dětem od MŠ. Připraveny jsou i kroužky
pro 1. a 3. třídy.
Charming Daisies - hledáme nové zpěvač
ky a zpěváky do výběrového pěveckého
sboru.
Mgr. Barbara Štrejnová - Cizinka
Sledujte, prosím, naše stránky:
www.jazykova-skola-cizinka.cz
tel. 775 089 149

