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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
V úvodu bych velmi ráda poděkovala všem
organizátorům vánočních a novoročních akcí a sbírek a v neposlední řadě i všem dárcům, díky kterým
se podařilo vybrat v naší obci celkem 77 452 Kč. Je
vidět, že občanům není lhostejný nepříznivý osud jiných lidí a svým finančním příspěvkem jsou ochotni
přispět na zlepšení kvality jejich života.
Zima nám zřejmě nic neodpustí, a proto vás už
poněkolikáté žádám, abyste neparkovali svými vozidly na komunikacích a chodnících, aby tak naši
pracovníci mohli bezpečně projíždět s technikou
na prohrnování sněhu. Pokud tyto překážky budou
stát v cestě i nadále, uvedená komunikace nebude
udržována. Je v zájmu nás všech, aby zimní údržba byla provedena včas a v dobré kvalitě. Objevuje
se i další nešvar v naší obci, a to parkování vozidel
v protisměru jízdy. Tito řidiči by si měli zopakovat
pravidla silničního provozu.
Na základě provedené kontroly a zkušeností
z poslední doby upozorňuji všechny, že sběrný dvůr
slouží k odložení nepotřebného odpadu občanům
s trvalým bydlištěm naší obce, popř. vlastníkům
nemovitostí, nacházejících se na území naší obce.
Právnické a fyzické podnikající osoby nemohou svůj
odpad odvážet na náš sběrný dvůr, ale musí mít sjednanou smlouvu s firmou na likvidaci odpadů. Množství předávaného odpadu od jednotlivých občanů
bude monitorováno a nadměrné ukládání bude dále
řešeno.
V obci jsou v plném proudu naplánované opravy a investice. Začátkem ledna byly zahájeny práce na rekonstrukci obřadní místnosti a matriky
v 1. patře obecního úřadu, dále probíhá úprava pěšin
na hřbitově, kterou vysoutěžila firma Budějovické
stavby Jiří Jokl, a práce zdárně, i přes nepřízeň počasí, pokračují. Nejvýhodnější nabídku na vybudování
výtlačné kanalizace na Dolech podala ještě v závě-

Přehled termínů • • • • • • • • • • • •
9. 2. Reprezentační ples obce
16. 2. Sportovní ples
24. 2. Sokolské šibřinky
ru starého roku firma ECO CB, která už v minulém
roce úspěšně prováděla kanalizaci v Plavnici. Práce
byly zahájeny koncem ledna.
Na závěr bych Vás chtěla pozvat na tradiční, reprezentační ples naší obce, který se koná v sobotu,
dne 9. 2. 2019 od 19:30 hod. v místní sokolovně. Při
této příležitosti si dovoluji požádat místní firmy, podnikající občany i ostatní šikovné řemeslníky o příspěvek do tomboly, kterým se budou prezentovat
a zároveň potěší účastníky plesu. Pokud se rozhodnete pomoci k zajištění úspěchu této oblíbené části
plesu, žádáme, abyste své příspěvky doručili do kanceláře obecního úřadu nejpozději do 7. 2. 2019 tak,
abyste mohli být uvedeni na seznamu sponzorů.
Ing. Jitka Šebelková
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Kulturní komise informuje

Vesnice roku 2019
Obec Kamenný Újezd se rozhodla přihlásit
do soutěže „Vesnice roku 2019“. Cílem je povzbudit
obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova.
Zveřejnit rozmanitost, originalitu a výjimečnost
naší obce. Podpořit sounáležitost napříč generacemi
a fungování zájmových činností. Součástí tohoto je
i prezentace úspěchů a aktivit jednotlivců z naší obce
(např. účast a úspěchy jedinců v nejrůznějších soutěžích, apod.). V případě, že jste určitého úspěchu
dosáhli, či vykonáváte určitou zajímavou aktivitu,
chtěli bychom Vás požádat o zaslání informací vč.
fotografií na email obce ou@kamenny-ujezd.cz.
Informace je potřebné sdělit do 28. 2. 2019
Děkujeme za spolupráci.
Za kulturní komisi: Ing. Linda Kůzlová

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci únoru oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Nátrová Papežová Blanka
Bártů Miroslav
Žáček Dalibor
Gassenbauerová Pavla
Jakeš Josef
Rožboud František
Brožová Maria

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

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

Ve středu 12. prosince 2018 uspořádala ZŠ
a MŠ Kamenný Újezd 7. ročník předvánoční charitativní akce. Tento den odpoledne probíhal v budově
zdejší základní školy „Vánoční jarmark“, tentokrát
bez vystoupení žáků. Mnohým to bylo líto, mnozí to
zpochybňovali, ale veliká účast a reakce veřejnosti
ukázala, že se akce jako vždy velice povedla, byla výborná a ti co přišli, nám dají jistě za pravdu.
Návštěvníci mohli zakoupit povedené výrobky žáků, ochutnat palačinky nebo toasty, posedět
v příjemné atmosféře v jídelně školy, která se proměnila v kavárnu s pestrou nabídkou pochutin
a nápojů a svými dobrovolnými příspěvky podpořit
opět dětský domov v Boršově nad Vltavou. Letos si
ředitel DD vyzvedl osobně i s poděkováním částku
20 118 Kč.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat
jménem školy všem zúčastněným, a to jak rodičům,
žákům, tak i pedagogům nejen za zdárný průběh
celé akce, ale i za její přípravu.
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy
Ve středu 19. 12. 2018 se pod záštitou obce
Kamenný Újezd konala v místním kostele tradiční
Rybova česká mše vánoční. Účast byla hojná a koncert významnou měrou umocnil vánoční náladu přítomných návštěvníků. Na dobrovolném vstupném
byla vybrána částka 6 000 Kč, která byla věnována
na podporu centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením - Arpida České Budějovice. Všem
dárcům upřímně děkujeme.
Karel Haymann

Začátkem ledna 2019 proběhla v Kamenném
Újezdě a některých přináležejících osadách za podpory obecního úřadu již tradiční Tříkrálová sbírka.
A kolik se letos vykoledovalo? Na Bukovci se
vybralo 3 954 Kč, v Kosově vykoledovali koledníci
4 672 Kč, v Rančicích 2 910 Kč a v obci Kamenný
Újezd 28 399 Kč.
Další skupinky koledníků, které navštívily domácnosti v osadách Krasejovka a Milíkovice, vybraly do zapečetěných kasiček celkem 11 399 Kč.
Chtěli bychom touto cestou upřímně poděkovat
všem dárcům, kteří přispěli potřebným lidem.
Díky vašim příspěvkům se koledníkům ve „Tříkrálové sbírce“ podařilo vybrat celkem 51 334 Kč.
Tato částka je určena výhradně na charitativní
účely a podpoří tak domov svatého Františka pro seniory ve Veselí nad Lužnicí a azylový dům pro matky
v tísni v Prachaticích. Velmi si vaší štědrosti vážíme.
Poděkování patří také malým králům – dětem, které
obětavě koledovaly i přes nepříznivé počasí. Do koledování se letos zapojilo přes čtyřicet dětí se svými
rodiči - vedoucími skupinek, kterých bylo letos 12,
z toho šest v Kamenném Újezdu. Ani přes narůstající počet koledníků se nám však nepodařilo pokrýt
celý Kamenný Újezd a navštívit všechny zájemce
o Tříkrálovou sbírku. Snad příští rok bude v tomto
směru příznivější.
Fotografie z Tříkrálové sbírky můžete zhlédnout ve fotogalerii na obecním webu.
Za vedoucí skupinek
Vladimíra Havlíčková, Jiří Jantač
a Marie Chalupová
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Zábava pro děti

Nabídka práce

Sokolské šibřinky
24. února 2019

Údržba okrasných
záhonů na náměstí

ČOS TJ Sokol K. Újezd
zve všechny děti a mládež
na Sokolské šibřinky,
které se konají v neděli
24. února 2019 od 1500 h.
v místní sokolovně.

Obec Kamenný Újezd přijme na dohodu o provedení práce sezónní pracovnici (pracovníka)
na údržbu okrasných záhonů v prostoru Náměstí
v Kamenném Újezdu, s nástupem v dubnu - květnu.
Práce je nárazová a je vhodná zejména pro mladší
důchodce, ženy na mateřské (rodičovské) dovolené apod. Informace přímo na obecním úřadu popř.
na tel. č. 387 998 204.

Vstupné: děti s maskou 10 Kč, děti
bez masky 20 Kč, rodiče, dospělí 30 Kč.
Bohatá tombola, možnost občerstvení.
Příjemnou zábavu přejí a na hojnou účast
se těší výbor a cvičitelé TJ Sokol.

Zdravotní cvičení pro každého
Cvičení pro zdravá záda, ramena, kolena, kyčle
Cvičení odstraňující vadné držení těla, bolesti
zad a kloubů. Přijďte si protáhnout a zpevnit
Vaše tělo, zaslouží si to:-)
Každý čtvrtek od 20:00 hodin v sokolovně
Kamenný Újezd. Vstupné 120, Kč

Informace z evidence obyvatel

Počet obyvatel
k 31. 12. 2018:

2 396

dospělí

1 890

Děti
do 15 let

432

Děti
15 – 18 let
Přírůstky v roce 2018

74

muži

927

ženy

963

chlapci

205

dívky

227

chlapci

41

dívky

33

Úbytky v roce 2018

narození

26

zemřelí

24

přihlášení k trvalému pobytu

96

odhlášení z trvalého pobytu

55

Počet uzavřených manželství v matričním obvodu Kamenný Újezd

17

