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Slovo starostky
Vážení spoluobčané!
Máme za sebou říjnové volby do zastupitelstva
obce. Svou volební účastí jste vyjádřili důvěru patnácti zastupitelům, kteří vás budou v nadcházejícím
čtyřletém období zastupovat. Věřím, že všichni tito
zvolení zástupci budou ke své práci přistupovat zodpovědně, s pokorou, čistým svědomím a rozhodností tak, aby nadále obec a naše osady vzkvétaly a dobře se zde žilo. Uvědomme si, že se nedá zavděčit či
vyhovět úplně všem, že je to někdy věc kompromisu,
tolerance a nesobeckosti. Žijeme v době, ale i místě,
poměrného blahobytu, tak si toho važme. Je mnoho
míst na světě, kde lidé takové štěstí nemají. Trápí je
přírodní katastrofy, terorismus, hlad a bída. Je třeba
se zamyslet nad tím, jestli není lepší radost ze života, dobré mezilidské vztahy a přátelství než věčná
nespokojenost a spory.
Osobně si velice vážím vaší podpory a za celý
tým vám děkuji za projevenou důvěru. Věřím, že
nyní budeme mít klid na práci a společně se vrhneme
do plnění našeho volebního programu. Pokud vše
proběhne tak, jak má, budou už v listopadu fungovat
nově zvolené orgány (starosta, místostarosta, rada
obce a výbory). V době uzávěrky tohoto zpravodaje
ještě není stanoveno přesné datum konání ustavujícího zasedání ZO. Pravděpodobný termín je 31. 10.
2018. V příštím vydání Vás budu informovat o složení volených orgánů a bude to uveřejněno i na úřední
desce, webových stránkách obce a facebooku.
V současné době jsme obdrželi informace o uzavírce a objízdných trasách v souvislosti s opravou
komunikace III/00354 Včelná - viz. úřední deska.
Na Včelné budou probíhat tyto opravy od 1. do 21.
listopadu 2018. V I. etapě bude opravován úsek
od železničního přejezdu ke křižovatce (U Kaštanu)
a v II. etapě úsek od křižovatky (U Kaštanu) ke křižovatce do Čepra. V souvislosti s touto rekonstrukcí
budou vyznačené objízdné trasy a v II. etapě v termínu od 12. do 20. listopadu 2018 bude bez náhrady

Státní svátek • • • • • • • • • • • • • • •
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii

Přehled termínů • • • • • • • • • • • • •
2. 11.
3. 11.
10. 11.
24. 11.

Památka zesnulých
Dýňování
Běžecké závody
Peklománie

zrušena autobusová zastávka na Dolech. Autobusy budou mít stanovenou vlastní objízdnou trasu
a otáčení bude řešeno v obci Kamenný Újezd průjezdem po místní komunikaci kolem domu čp. 250 a výjezdem mezi obecním úřadem a domem čp. 178. Vše
bude zabezpečeno dočasným dopravním značením.
Přesto žádám vlastníky přilehlých nemovitostí, aby
parkovali svými vozidly na vlastním pozemku a neznemožňovali průjezd a otáčení autobusů.
Dále upozorňuji všechny občany, kteří do sběrného dvora přivážejí vyřazený nábytek, aby ho z důvodu lepší skladovatelnosti předem demontovali.
Každý vývoz se platí a likvidace špatně vytříděného odpadu se zbytečně prodražuje. Roční náklady
na komunální odpad a odpad ze sběrného dvora činí
po odečtu příjmů za zpětný odběr (tříděný odpad,
kovy, elektrospotřebiče) 974 Kč na jednoho občana.
Ten přispívá částkou 500 Kč a zbývající částku hradí
obec. Pokud budeme lépe třídit, vyhneme se neustálému zvyšování nákladů.
Ing. Jitka Šebelková
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Přehled hlasování a výsledky voleb do Zastupitelstva obce
Kamenný Újezd, 5.–6. října 2018
Absolutní počet hlasů

č. Kandidátní listina
1 ODS
2 TOP 09
3 ANO 2011
4 Náš Kameňák
5 Jiří Haisman
6 SNK Sokol K. Ú.
7 KDU - ČSL
Celkem

Hlasy v %

Absolutní
Okrsek počet hlasů
celkem
č. 3

Okrsek
č. 1

Okrsek
č. 2

Okrsek
č. 3

4 962

2 267

997

341

772

533

157

8,19

11,78

8,88

1 453

644

111

15,42

14,23

6,27

Hlasy
v%
celkem

Okrsek
č. 2

1 239

49,80

40,09

70,04

8 198

52,16

9

39

10,58

7,53

2,20

1 337

8,76

1

1 462

9,30

1

2 208

14,05

2

59

47

23

0,63

1,04

1,30

129

0,82

0

795

359

135

8,44

7,93

7,63

1 289

8,20

1

654

335

65

6,94

7,40

3,67

1 054

6,71

1

9 422

4 526

1 769

×

×

×

15 717

×

15

ODS
Ing. Jitka Šebelková
PhDr. Roman Lavička, Ph.D.
Mgr. Jiří Letovský
Ing. Jiří Šimek

Ing. Jiří Ambrož
Ing. Linda Kůzlová
Martin Sviták
František Ondřich
Luboš Pícha

TOP 09
Tomáš Vala

NÁŠ KAMEŇÁK
Václav Pouzar
Ing. Jitka Matějková

SNK Sokol K. ÚJEZD
Bc. Vít Janás

KDU - ČSL
Bohuslav Dichtl

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci listopadu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Urban Bohuslav
Pártl Vojtěch
Tranžík Petr
Janda Pavel
Tomková Marie
Larisch Leonard
Janská Marie
Záhorková Jarmila
Raddová Marie
Hrádek Stanislav

Počet mandátů (počet
členů ZO)

Okrsek
č. 1

70 let
70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
90 let
91 let
92 let
93 let

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

ANO 2011
Miloslav Ouředník

Sběrný dvůr a oleje
Na časté dotazy občanů upřesňujeme, že ve
sběrném dvoře je též možné uložit k následné ekologické likvidaci použitý olej z domácností, vyjetý
motorový olej a olej hydraulický.

Restaurace Štilec přijme
na HPP servírku / číšníka
Nabízíme dobré finanční ohodnocení
Nástup: leden 2018
Více informací na tel. 777 347 190
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Sport
TJ Sokol Kamenný Újezd, oddíl ASPV pořádá v sobotu 10. 11. 2018

Běžecké závody v rámci XXXVII r. G-P
od 900 h. prezence závodníků
1100 h.	Závod v běhu na 6,5 km (všechny kategorie běží společně)
Soutěž rodinných dvojic (rozdíl generace)
1300 h. Vyhlášení výsledků, tombola ze startovních čísel, losování
		 těch účastníků, kteří mají letošní 100 % účast a těch, co mají
		 nadpoloviční účast za posledních 20 závodů
Pro urychlení prezentace je možno se předem přihlásit na mailovou adresu: vaclav.klima@email.cz
Startovné 120,- Kč (35,- Kč na občerstvení) bude uhrazeno při vyzvednutí startovního čísla.
Více o G-P vytrvalců na http://kamenak.jihoceskybezeckypohar.cz

Hydraulika
a Letecká technika
Spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám!
V současné době hledáme
spolupracovníky:
• Referent nákupu
• Operátor na CNC stroje
• Zkušební mechanik
• Lakýrník
Pokud Vás naše nabídka zaujala,
pošlete prosím životopis na adresu:
Lidské zdroje: tel.: 380 340 725
kratka.monika@jihostroj.cz

Více na www.jihostroj.com

Masáže
Revit

Zaměstnancům nabízíme:
• práci v moderním pracovním prostředí
• vysoké finanční ohodnocení, příplatky nad rámec zákona
• odměna za hospodářský výsledek
• odměny při životních a pracovních výročích
• příspěvek na penzijní nebo životní připojištění
• 25 dní dovolené a další dny volna nad rámec zákona
při důležitých osobních překážkách
• další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace
• příspěvky na stravování a možnost stravování přímo
v závodě
• v moderní ubytovně hotelového typu nabízíme
zaměstnancům dotované ubytovaní a v průběhu 2 let
možnost získání nových bytů ve vysokém standardu

Bolí Vás záda?
Máte zablokovaný krk?
Trápí Vás bolavé rameno?
Nesehnete se ke tkaničkám?
Už jste si zase ublížili na fotbale?
Bolí vás po tréninku celé tělo?

Volejte 777 28 29 40
Vít Veselý, Milíkovice
Přijedu k vám domů,
namasíruji Vás,
zatejpuji a budete
zase jako rybička!
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Kultura

Pozor! Otevírá se úplně nové peklo! Hříšníci těšte se!
Peklománie v Borovanech aneb jak to chodí v pekle
Termín akce pro Kamenný Újezd je 24. 11. 2018 v 15.30 hod. před
klášterem v Borovanech (peklo je v prostorách kláštera). Doprava vlastní.
Předprodej vstupného: 16. října - 19. listopadu nebo do vyprodání na
Obecním úřadě v Kamenném Újezdě
Kapacita: max. 50 osob i s dětmi
Vstupné: děti do 15 let 60 Kč, dospělí 120 Kč
Harmonogram prohlídek: dobá trvání cca 2 hodiny. Čeká na vás nejen
prohlídka samotného pekla s průvodcem, ale i doprovodný program:
čertovské muzeum, čertovské divadélko a možnost zakoupení pekelného
občerstvení v Pekelné hospodě!!
Případné info na tel. 721 163 772 - Linda Kůzlová

