Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Prosinec 2018

Přehled termínů
vánočních akcí
2. 12. Vánoční jarmark
2. 12.	Rozsvícení vánočního
stromu
15. 12. Folk-pop-rockové koledy
16. 12.	Vánoční koledování
a živý betlém
19. 12. Rybova mše vánoční
23. 12.	Koncert Swing tria Avalon
24. 12.		Štědrodenní zpívání
na návsi
25. 12. Poslední leč
31. 12. Silvestr

Slovo starostky
Vážení spoluobčané!
V minulém vydání zpravodaje jsem vás
informovala o výsledku voleb do zastupitelstva naší obce. Dne 29. 10. 2018 se vzdal
svého mandátu pan Václav Pouzar a na jeho
místo postoupil náhradník, pan Karel
Vyžral, který společně s ostatními zvolenými zastupiteli v úvodu ustavujícího zasedání dne 31. 10. 2018 složil slib. Zasedání dále
pokračovalo volbou vedení obce včetně výkonných orgánů obce (viz. další část zpravodaje).
Prosinec, jako poslední měsíc v roce, je
časem adventu a pro mnohé z nás také obdobím vánočního shonu a příprav. Někteří
zároveň bilancují a přemýšlí, co asi přinese
rok příští.
Také noví zastupitelé se nyní zabývají tím, jaké investiční akce budeme v naší
obci realizovat, co je potřeba opravovat
či vylepšovat. Na dalším zasedání ZO se
bude schvalovat rozpočet na příští rok, kde
budou zapracovány i finanční prostředky
na investice a opravy. O schváleném rozsahu oprav a investic vás budu informovat
v lednovém zpravodaji.
Oznamuji rovněž změnu na postu ředitele příspěvkové organizace Lesní správa a pila. Na základě výsledku výběrového

Předvánoční lidový jarmark v Sokolovně

řízení byl do této funkce od 1. listopadu
schválen Ing. Tomáš Soukup. Po šestnácti
letech vedení LSP odchází pan Ing. Jaromír
Mertlík na zasloužený odpočinek a za jeho
práci mu náleží velké poděkování.
Dále opětovně připomínám všem majitelům vozidel, aby parkovali svými auty
na vlastním pozemku, neboť svým nezodpovědným stáním blokují bezpečný průjezd, průchod a i v některých případech
poškozují veřejné prostranství a chodníky.
Pokud se tato situace s parkováním nezlepší, budu muset vyzvat k součinnosti orgány
Policie ČR. V tomto zimním období zároveň apeluji na chodce, aby v rámci své vlastní bezpečnosti nezapomínali po setmění
na velmi důležité reflexní prvky na svém
oblečení v lokalitách mimo dosah veřejného osvětlení, ale i v obci.
Kdo přemýšlí o vhodném vánočním
dárku pro své příbuzné nebo přátele, může
využít možnosti zakoupení knihy fotografií
- Staré zlaté časy, popř. knihy Velké dějiny
malého města. Knihy jsou stále k dispozici
na obecním úřadu.
Závěrem mi dovolte popřát vám klidný
adventní čas. Přeji hojnost všeho, co každý
z vás potřebuje ke štěstí a spokojenosti.
Ing. Jitka Šebelková

II. zasedání zastupitelstva obce Kamenný Újezd
se koná ve středu 12. prosince 2018 od 1700 hodin
ve velké zasedací místnosti obce v domě č. p. 55. Program bude uveřejněn
na úřední desce OÚ a webových stránkách obce.

24.–26. 12. Vánoční svátky

Prodej
vánočních kaprů
v sobotu 22. 12. 2018
od 9:00 hodin
(do vyprodání zásob)
v zahradě u Babků,
Dělnická ulice č. p. 206

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci prosinci
oslaví své významné
životní jubileum tito
spoluobčané:
Janouchová Marie
Janyová Marta
Růžičková Jaroslava
Brožová Božena

70 let
75 let
80 let
90 let

Přejeme hodně štěstí,
pevné zdraví a spokojenost
do dalších let.
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Vánoce v Kamenném Újezdu
Obec Kamenný Újezd vás zve v neděli 2. prosince 2018
od 10 do 16 hodin do místní sokolovny na

Předvánoční lidový jarmark
Vystoupí: Venkovská dudácká muzika Bedrník a folklorní soubor Radost.
Těšit se můžete na vánoční perníčky, adventní věnce, výrobky z keramiky, šperky, apod.
Připraven bude i tradiční vánoční punč a jiné pochutiny.
... dále se v neděli od 17 hodin na náměstí koná

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Štědrodenní
zpívání v parku
Na Štědrý den ve 12 hodin si přijďte společně
s Venkovskou dudáckou muzikou Bedrník
zazpívat nejznámější české koledy. Na zahřátí bude připraven horký punč. Tato akce
je tradiční příležitostí pro setkání se svými
sousedy a přáteli a popřát si k vánocům.

Všichni jsou srdečně zváni, přijďte se naladit na vánoční čas.

Obec Kamenný Újezd vás srdečně zve na

Skupina „Krásky a zvěř“ se svými hosty z Krasejovky, Římova a okolí Vás zve na

Poslední leč

Krásky a zvěř: Hudební podvečer
s folk-pop-rockovými vánočními písněmi
V sobotu 15. prosince od 18 hodin v sokolovně v Kamenném Újezdě. Vstupné dobrovolné.
Folklórní soubor Radost a Venkovská dudácká muzika Bedrník zvou na

Tradiční ztvárnění živého betlému
Jak už bývá zvykem, v trochu jiné podobě. V neděli 16. prosince 2018 od 18 hodin se těšíme
na vaši návštěvu v místní sokolovně.
Tradičním vánočním dárkem Obce Kamenný Újezd pro všechny občany je opět koncert

Rybova Česká mše vánoční „Hej mistře...“
Koncert se uskuteční v kostele Všech Svatých v Kamenném Újezdě ve středu 19. prosince
od 18 hodin. Účinkují: Pošumavská komorní filharmonie, sólisté: Marie Krejzová
- soprán, Vladimíra Janovská - alt, Václav Janovský - tenor, Viktor Toms - bas, pěvecký
sbor Česká píseň Prachatice, soubor zobcových fléten. Dirigent: Karel Haymann.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován centru Arpida České Budějovice.

Přijďte 25. 12. 2018 ve 20 hodin do místní
sokolovny. K tanci a poslechu zahraje kapela Leťáci. Těšit se můžete na myslivecké
trubače a bohatou zvěřinovou tombolu!
Vstupné 130 Kč. Předprodej bude zahájen
3. 12. 2018 na obecním úřadě v úředních
hodinách. Myslivecký stejnokroj vítán! 😊

Vánoční punč
na návsi
Každou adventní neděli
od 14–19 hodin

Vánoční atmosféru a pohodové chvíle nabízí

14. vánoční swingový večer s Avalonem
O kvalitní zábavu se tradičně postará Swing trio Avalon. Jedinečný koncert,
jehož pořadatelem je ČOS TJ SOKOL Kamenný Újezd, se bude konat
v neděli 23. prosince 2018 od 19 hodin v místní sokolovně.

Vánoční a novoroční bohoslužby
v kostele Všech svatých v K. Újezdu
Máme před sebou dobu adventní - přípravu na příchod Ježíše Krista a krásnou dobu vánoční - oslavu Jeho narození. V tomto roce bude pořad bohoslužeb následující:
Pondělí 24. prosince 2018 • 16:00 h

Štědrý den
Před tím, než přistoupíme ke štědrovečerní večeři a vánočnímu stromečku, obrátíme se k Bohu

Úterý 25. prosince 2018 • 9:30 h

Slavnost Narození Páně

Středa 26. prosince 2018 • 9:30 h

Svátek svatého Štěpána

Pátek 28. prosince • 16:30 h

Svátek Svatých Mláďátek

Neděle 30. prosince 2018 • 9:30 h

Svátek svaté Rodiny

Pondělí 31. prosince 2018 • 16:30 h

Památka sv. papeže Silvestra I., s poděkováním
za uplynulý rok a prosbou do nového roku

Úterý 1. ledna 2019 • 9:30 h

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Váš duchovní správce P. Pavel Bicek

Těšit se můžete:
Na svařáček
Na punč alko/nealko
Na dětské horké nápoje
Na něco ostřejšího 😊
Tento rok Vás čeká
příjemné posezení.

Pozvánka k poslechu
hudby v kostele
Přijďte si užít chvíli klidu v předvánočním shonu. Zaposlouchejte se do zajímavých textů a hudby. 9., 16. a 23. prosince
vždy od 16 hodin v kostele Všech Svatých
v Kamenném Újezdu.
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Územní plán obce

Informace o postupu pořizování Územního plánu obce K. Újezd
XX V současné době platí na území obce
Kamenný Újezd Územní plán obce Kamenný Újezd (ÚPO). Schválen byl zastupitelstvem obce 5. 9. 2005 pod č. j. 5/XIV
– 2005. Závazná část ÚPO byla stanovena
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005,
O závazných částech územního plánu obce
Kamenný Újezd.
XX ÚPO byl dvakrát aktualizován - Změnami č. 1 a č. 2 ÚPO Kamenný Újezd, vydanými ve formě opatření obecné povahy.
XX Protože od doby zpracování dosavadního ÚPO uplynulo dlouhé časové období,
v souvislosti s platností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (od 1. 1. 2007)
a s ohledem na to, že řešení některých jevů,
podrobnost regulací, mapové podklady
a soulad ÚPO s územně plánovací dokumentací kraje pozbyl na aktuálnosti, bylo
zastupitelstvem obce rozhodnuto o pořízení nového Územního plánu (ÚP) Kamenný
Újezd, a to usnesením zastupitelstva obce
Kamenný Újezd č. ZO-8a/VIII/2012 ze dne
6. 6. 2012.
XX Pořizování nového ÚP bylo zahájeno
25. 4. 2013; úvodní fáze zpracování - tedy
Příprava zakázky a Doplňující průzkumy a rozbory, byly projektantem ÚP (SP
STUDIO s.r.o., architektonická kancelář,
Ing. arch. Jiří Rampas (ČKA 02 603)) odevzdány objednateli (Obec Kamenný Újezd)
a pořizovateli (Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování) dne
20. 6. 2013.
XX Pořizovatel ve spolupráci s určeným
členem zastupitelstva obce (pan František
Ondřich, starosta obce) zpracoval návrh
zadání ÚP. V návrhu zadání byly stanoveny
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, a to včetně požadavku na prověření jednotlivých žádostí dříve uplatněných
žádostí fyzických a právnických osob, při
zohlednění usnesení zastupitelstva obce
ze dne 11. 9. 2017 č. ZO-8/XIII/2013 a ZO-9XIII/2013.
XX Návrh zadání ÚP byl zaslán dotčeným
orgánům a současně byl v termínu od 9. 12.
2013 do 7. 1. 2014 veřejně vystaven. Stanovisko, požadavky a připomínky k návrhu
zadání, doručené v zákonné lhůtě, pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
posoudil a vyhodnotil a upravil návrh zadání před předložením zastupitelstvu obce.
Zadání bylo zastupitelstvem obce schváleno 4. 6. 2014 usnesením č. ZO-7/XVI/2014.
XX Na základě schváleného zadání a v souladu s ním zpracoval projektant návrh ÚP,
který byl předán objednateli 29. 9. 2014. Návrh ÚP byl zveřejněn zákonným způsobem

v termínu od 11. 11. 2014 do 29. 12. 2014,
společné jednání o návrhu ÚP proběhlo
dne 26. 11. 2014. Stanoviska dotčených
orgánů a připomínky fyzických a právnických osob vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva
obce (paní Ing. Jitkou Šebelkovou, starostkou obce). Požadavky dotčených orgánů
pak byly, včetně připomínek jednotlivých
právnických a fyzických osob, předmětem
dohodovacích jednání s dotčenými orgány
a požadavky z nich vzniklé byly zapracovány do upraveného návrhu ÚP, který byl projektantem zpracován na základě pokynu
pořizovatele z 23. 3. 2017 (doplnění pokynu
ze 25/5/2017 ve smyslu usnesení rady obce
ze dne 15. 5. 2017 č. RO/7/L/2017) a řádně
odevzdán dne 13. 06. 2017.
XX Jelikož Krajský úřad Jihočeského kraje,
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic ve svém
stanovisku shledal, že návrh Územního plánu Kamenný Újezd obsahoval nedostatky
z hlediska § 50, odst. 7 stavebního zákona,
byla – dle pokynu pořizovatele – dokumentace návrhu Územního plánu Kamenný
Újezd (upraveného na základě výsledku společného jednání) projektantem opakovaně
v měsících 06/2017 a 07/2017 doplňována
s cílem odstranit nedostatky, na které upozornil Krajský úřad, aby tento mohl vydat
potvrzení o odstranění nedostatků a mohlo
být následně zahájeno řízení o vydání územního plánu dle §§ 51 – 53 stavebního zákona.
Opravená dokumentace návrhu ÚP byla postoupena pořizovateli v elektronické podobě
dne 27. 7. 2017 a 10. 10. 2017.
XX Dne 28. 11. 2017 se konala na obecním úřadu v Kamenném Újezdu schůzka
za účasti zástupců obce, pořizovatele, projektanta a Krajského úřadu Jihočeského
kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, s cílem seznámit přítomné se stavem
pořizování nového ÚP – před vydáním
potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků, aby tak mohlo být zahájeno řízení
o vydání ÚP (veřejné projednání).
XX Potvrzení o odstranění nedostatků bylo
Krajským úřadem Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, vydáno
dne 24.11.2017.
XX 13. 12. 2017 byl usnesením ZO č.j. ZO17/XIV/2017 schválen p. Bohuslav Dichtl
jako pověřený zastupitel pro spolupráci
s pořizovatelem při pořizování územně
plánovací dokumentace ve správním území
obce Kamenný Újezd

XX Na žádost pověřeného člena ZO, pana
Dichtla, se uskutečnila dne 10. 1. 2018 informativní schůzka mezi ním a projektantem ÚP. Toto bylo také poslední jednání
uskutečněné mezi zástupcem obce či pořizovatelem směrem k projektantovi ÚP.
XX Z výše uvedeného vyplývá, že ze strany pořizovatele a projektanta ÚP byly
před koncem roku 2017 učiněny veškeré
potřebné kroky, aby mohlo být zahájeno
řízení o vydání ÚP (veřejné projednání)
ještě za platnosti tehdejšího znění zákona č.
183/2006 Sb. Řízení o vydání ÚP však zahájeno nebylo a taktéž nebyly až do současné doby (11/2018) činěny žádné další úkony
v procesu pořizování nového ÚP Kamenný
Újezd.
XX Jelikož 1. 1. 2018 vstoupila v platnost novela stavebního zákona (zákon
č. 225/2017 Sb.) a 29. 1. 2018 novela vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti (vyhl. č. 13/2018 Sb.), bude nutné
- aby mohlo po roční prodlevě pořizování
ÚP pokračovat - dosavadní dokumentaci
návrhu ÚP po obsahové a formální stránce předpracovat tak, aby byla v souladu
s platným zněním stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů; pořizovatel bude
muset opětovně požádat Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic o vydání nového stanoviska krajského úřadu k návrhu ÚP. Následně bude možné zahájit řízení o vydání územního plánu
(veřejné projednání).
Ing. arch Jiří Rampas, zpracovatel ÚP

Restaurace Štilec
Srdečně Vás zveme na oslavu
příchodu Nového roku

Silvestra 2018
Připravujeme pro vás:
• silvestrovskou večeři
• menší občerstvení na stolech
při příchodu
• zábavný večer s muzikou
• půlnoční ohňostroj s přípitkem
(lahev sektu)
• novoroční raut

Rezervace:
telefonicky: 387 998 120, 777 042 192
e-mailem: stilec@stilec.cz
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Informace Obecního úřadu Kamenný Újezd

Není Újezd jako Újezd, aneb jaký je Kamenný Újezd u Rokycan?
Pojmenování mnoha vesnic ve středověku jako Újezd dokládá obvyklý způsob
vzniku objetím jejich hranic na koni, a tak
dodnes nalezneme v Čechách více jak 100
lokalit tohoto jména. Vysoký počet vesnic
se stejným jménem stal problémem z hlediska orientace, a proto řada z nich získala postupně nějaký přívlastek - Červený,
Trněný, Dolní, Kamenný a mnoho dalších,
aby napomohl vzájemnému odlišení. Náš
Újezd dostal další jméno podle kamenného
kostela, který zde stojí dodnes. Druhý Kamenný Újezd je obcí položenou v těsném
sousedství Rokycan v Plzeňském kraji,
třetí a nejmenší Kamenný Újezd náleží jako
místní část k obci Nýřany v okrese Plzeň
sever.
V současnosti tedy existují dvě samostatné obce s názvem Kamenný Újezd, které dělí 110 km vzdušnou čarou a přibližně
140 km po silnici. I dnes, v době internetu,
satelitních navigací a moderních informačních technologií vzniká řada záměn obou
lokalit. Již několik let někteří lidé s úmyslem
zavolat nebo zajet do jednoho Kamenného
Újezda nakonec skončí svou pouť v druhém
a starostky obou obcí jim musí vysvětlovat,
že chtěli určitě navštívit druhý Újezd. K záměně dochází nejen kvůli stejnému jménu,
a prakticky totožné webové adrese (máme
navíc jen pomlčku), ale i řadě podobných
znaků - v obou obcích vede úřad starostka,
nalezneme zde benzínovou pumpu, školku a řadu dalších okolností, které zejména
návštěvníkům neznalým místních poměrů
způsobují problémy s orientací.
A právě opakující se záměny obcí přivedly jejich starostky na nápad vzájemně
se blíže poznat. Historicky první setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 8. listopadu
v Kamenném Újezdě u Rokycan, kde nás
na obecním úřadu vřele uvítala paní starostka Jarmila Vaňourková. Po krátkém
rozhovoru nás provedla vesnicí, která je
od roku 1177 rozložena podél toku říčky
Klabavy a na východním okraji má místní
část zvanou Kocanda. Přívlastek „Kamenný“ získal Újezd zřejmě (jak se uvádí již
v roce 1713) podle zdejší kamenité půdy.
Dodnes tu najdeme několik starých selských statků, z nichž jeden je evidovanou
kulturní památkou. Bezprostřední okolí
říčky, jejíž břehy spojuje několik mostů
a lávek, obklopuje pás zeleně, který slouží
k odpočinku místních i návštěvníků. Obě
starostky našly brzy společnou řeč při návštěvě školky, kde si sdělily mnohdy nelehké
zkušenosti s jejich výstavbou, což ale nakonec bohatě vynahradil úsměv spokojených

dětí. Přestože Kamenný Újezd u Rokycan je
počtem obyvatel asi třetinový, než ten náš,
má stejné problémy s tranzitní dopravou,
sběrem a recyklací odpadu, budováním kanalizace a opravou komunikací. I zde mají
velké plány na rozvoj obce, které se jim daří
postupně realizovat. Paní starostka Vaňourková nám představila zajímavý projekt
na rekonstrukci budovy obecního úřadu
a jeho bezprostředního okolí s vytvořením
společenského a kulturního zázemí v bývalé stodole. Že mají lidé v menší obci k sobě
navzájem jaksi blíž, potvrzuje nejen bohatý
kulturní život, ale především skutečnost,
že Kamenný Újezd získal 28. července významné ocenění jako Vesnice Plzeňského
kraje roku 2018. Obecní znak tvoří v horní
polovině stříbrné beraní rohy na červeném
poli, jako připomínka kdysi velkých chovů

ovcí a beranů. Ve spodní části běží zlatý
pruh v černém poli, což je znak pražského
arcibiskupství, které vlastnilo rozsáhlé majetky ve zdejším kraji.
Návštěva Kamenného Újezda na Plzeňsku nám ukázala nejen to, že i vzdálená
místa mohou mít stejné radosti i starosti,
ale i to, že mnohé věci lze řešit jiným způsobem a dokonce s nadsázkou a humorem
- jak prozrazují nepřehlédnutelná, žlutě natřená jízdní kola rozestavěná jako značení
kolem cyklostezky. Na samý závěr prvního
setkání starostka naší obce Ing. Jitka Šebelková pozvala paní starostku Vaňourkovou
na návštěvu k nám, abychom představili
tentokrát my Kamenný Újezd u Českých
Budějovic.
Roman Lavička
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Informace Obecního úřadu Kamenný Újezd

Úřední hodiny v době vánočních svátků
Pátek

21. 12. 2018

7:30–11:30

Pondělí

24. 12. 2018

Zavřeno

Úterý

25. 12. 2018

Zavřeno

Středa

26. 12. 2018

Zavřeno

Čtvrtek

27. 12. 2018

Zavřeno

Pátek

28. 12. 2018

7:30–11:30

Pondělí

31. 12. 2018

Zavřeno

Úterý

1. 1. 2019

Středa

2. 1. 2019

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce byly zvoleny tyto funkce a orgány:

Zavřeno
7:30–11:30

12:30–17:30

V závěru roku probíhají roční uzávěrky a zaměstnanci v rámci možností čerpají řádnou
dovolenou. Žádáme proto o respektování uvedeného omezení provozu obecního
úřadu. Děkujeme za pochopení!
Sběrný dvůr bude otevřen v pátek 21. 12. a 28. 12., ve středu 26. 12. 2018 bude sběrný dvůr uzavřen! Od listopadu platí zimní provozní doba: každou středu v době od 15
do 17 hodin a každý pátek v době od 9 do 11 hodin. Svoz komunálního odpadu proběhne bez omezení každou středu, dne 26. 12. budou svezeny i plasty.

Placení místních poplatků
Místní poplatky za svoz odpadů, ze psů
na rok 2019 a nájem hrobů placené hotově se budou přijímat do pokladny obce
nejdříve 21. ledna 2019.

Vedení obce a ostatní
volené orgány

Zároveň žádáme, aby poplatky na rok
2019 hrazené převodem z účtu byly převáděny až po 1. lednu 2019!

Historie obce

Starostka
Ing. Jitka Šebelková
Místostarosta
PhDr. Roman Lavička, Ph.D.
Rada obce
Ing. Jitka Šebelková,
PhDr. Roman Lavička, Ph.D.,
Ing. Jiří Šimek, Mgr. Jiří Letovský
Bc. Vít Janás
Finanční výbor
František Ondřich (předseda)
Ing. Jitka Matějková, Ing. Milan Váša
Kontrolní výbor
Martin Sviták (předseda)
Mgr. Tomáš Kubeš, Milan Mahr
Na ustavujícím zasedání rady obce byly
ustaveny tyto komise a jejich obsazení:
Kulturní komise	
Ing. Linda Kůzlová (předseda)
Ing. Jiří Ambrož, Šárka Nejedlá,
Ing. Pavla Soukupová
Sociální komise
Marie Havlíčková (předseda)
Miluše Hloušková, Mgr. K. Letovská

Obnovený kamenný kříž na hřbitově
Neodmyslitelným a typickým symbolem křesťanského pohřebiště byl ve své době
velký ústřední kříž, který nalezeme i uprostřed starší části našeho hřbitova dokončené roku 1925.
Příběh centrálního kříže
je delší a mnohem zajímavější, než by se mohlo na první
pohled zdát. Ve statku čp. 8
zvaném dodnes „u Zátků“ se
tehdejším hospodářům Prokopovi a Rozině Pufferovým
narodil 1. prosince 1861 syn
František, který byl po studiích 17. července 1887 vysvěcen na kněze, aby nakonec
působil jako děkan v Rychnově nad Malší až do své smrti
roku 1929. Během svého života nikdy nezapomněl na svou rodnou obec, kam se rád vracel. Po smrti rodičů založil na poli při cestě
do Březí malý park, který dodnes nalezneme
na severním okraji obce, při křižovatce Dělnické ulice a ulice Pod Laznou. V parku nechal roku 1910 vztyčit jako vzpomínku na rodiče kamenný kříž, který navíc 19. prosince
1919 vysvětil českobudějovický biskup Josef

Antonín Hůlka. Když byl dokončen nový
hřbitov východně od kostela, věnoval děkan
František Puffer rodinný kříž jako ústřední
symbol nového pohřebiště.
Osobně se pak 23. srpna 1925
účastnil slavnostního vysvěcení hřbitova s přeneseným
křížem. Když se 12. ledna
1929 uzavřela životní pouť významného rodáka, splnilo se
mu přání a byl pohřben na novém hřbitově v Kamenném
Újezdě před kříž, který sem
před čtyřmi lety věnoval. Kříž
s hrobem Františka Puffera
zde najdeme dodnes, ale jak
ubíhala desetiletí, hrobů kolem přibývalo a řady pamětníků řídly, na kříž se usazovaly stopy času
a na jeho příběh se pomalu zapomnělo.
V letošním roce se jeden z potomků
rodu Pufferů, pan Frederic Kryz rozhodl
obnovit památku na své předky. V dubnu
letošního roku opravil hrob děkana Puffera.
Od poloviny července připravoval obnovu
kamenného kříže, kterou ve značné míře
prováděl restaurátor Vladimír Hlušička

za účasti dalších pomocníků. V polovině
srpna bylo kolem kříže postaveno lešení,
ořezány větve a následně sejmut 80 kg těžký
litinový korpus Ukřižovaného Ježíše a mramorová deska z hrobu Františka Puffera.
Nápisová deska byla po sejmutí očištěna
a písmo vytaženo stříbrem, stejně jako letopočet 1910 a text vytesaný na těle kamenného kříže. V druhé polovině září byla socha
Ježíše a tabulka s nápisem INRI odvezena
do Prahy na pozlacení, aby se po týdnu oba
artefakty vrátily zpět. Na začátku října byl
opraven betonový sokl kříže. Veškeré práce
na restaurování ústředního kříže a kněžského hrobu za finančního přispění naší obce
skončily 20. října 2018.
Hlavní kříž je tak znovu ozdobou obecního hřbitova a příkladem, že osud naší
minulosti spočívá převážně v našich rukou.
Je potřeba především ocenit, že iniciativa
na obnovu památky naší společné historie
vzešla od občana, pana Frederica Kryze,
který uhradil nejen většinu nákladů, ale
provedl i značnou část prací. Za tento realizovaný projekt si od nás všech nepochybně
zaslouží upřímné uznání a poděkování.
Roman Lavička
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Oslavy 100 let republiky v Kamenném Újezdu a v osadách

Přivítání Tomáše Garrigue Masaryka v Kameňáku
Na pátek 26. 10. si vedoucí oddílů pobytu v přírodě Klíček a Čtyřlístek připravili v rámci pravidelné schůzky speciální
program k příležitosti blížícího se výročí
vzniku Československa. V první části, při
pátrací hře po celém Kameňáku, měly děti
za úkol sbírat informace o osobnostech,
které se zasloužili o samostatnost našeho
státu. V další části si všichni vyrobili české
vlaječky a jiné transparenty, zatímco vedoucí se převlékli do prvorepublikových
kostýmů a společně se tak vypravili na nádraží, kde byl očekáván příjezd prezidenta
Masaryka (který, jak známo, přes Kameňák projížděl vlakem, když se vracel zpět
do vlasti). Kromě paní starostky, která
rovněž přišla v dobových šatech, se přidalo
i mnoho dalších přátel a rodičů. Pan prezident opravdu přijel, paní starostka pronesla
uvítací řeč a společně jsme si zazpívali Ach
synku a Lví silou. Celý průvod se pak vydal
zpět k sokolovně.
Slovy klasika to bylo poetické odpoledne a nevšední vzpomínka na významné výročí naší republiky. Děkuju všem zúčastněným a předně Honzovi Filausů za perfektní
ztvárnění role T.G.M.
Za T. J. ČOS Sokol, Jirka Ambrož

Sázení lípy a oslava 100. výročí vzniku Československa v Opalicích
Když půjdete přes Rančice do Opalic
a u známého dubu s votivním obrázkem se
dáte vpravo po cestě k řece, hned v první
zátočině za vsí stojí starý křížek a ještě donedávna tam stála stará vykotlaná třešeň,
jako jakési připomenutí pomíjivosti života.
Pomíjí však i neživé a suchý strom se koncem léta skácel k zemi.
Když půjdete z Rančic do Opalic, přejdete potok a dáte doleva, přijdete do nově
otevřeného občerstvení „U Borůvky“.
V dnešní době úbytku vesnických hospod, je
vybudování takovéhoto zařízení činem více
než bohulibým, neboť jeho význam je nepochybný. Lidé se zde začali potkávat, zažívat
zde chvíle pohody, sdělovat si informace.
Sousedé, kteří se dříve pozdravili a prohodili
pár slov, se zde začali více poznávat.

A právě sem byl zanesen a dále rozvíjen nápad, že na místě starého stromu by
mohl stát strom nový. Volba padla na lípu
a termín 28. říjen - sté výročí vzniku republiky se nabízel sám. Dál už se jen pilovalo. Uvaří se guláš, koupí se sud plzeň-

ského, napeče se, připraví se trikolory,
zapějí písně, zarecituje báseň, oblečou se
dobové kostýmy a na koni přijede T.G.M.
Na fotografiích můžete vidět, že až na počasí se vše vydařilo.
Občané Opalic

