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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
V tomto měsíci se (snad) rozloučíme se zimou
a nás čeká spoustu práce, abychom stihli splnit vše,
co jsme si na letošní rok naplánovali. Pokračují práce na vybudování kanalizačního výtlačného řadu
Na Dolech, byla dokončena obnova pěšin na místním hřbitově a pracovníci technické správy obce
během vegetačního klidu provádí prořezávku náletových a starých dřevin. Z důvodu bezpečnosti jsme
zadali kontrolu lávky ke Štilci a také zde byly odstraněny dřeviny, které by mohly statiku lávky narušit.
V současné době se dokončuje rekonstrukce
obřadní místnosti a kanceláře matriky v přízemí budovy OÚ, kde vznikl moderní prostor pro slavnostní
akty, jako jsou svatby, vítání občánků apod. Jarní vítání dětí už proběhne v novém prostředí a věřím, že
se zde všichni budou cítit příjemně.
Nyní připravujeme vypsání výběrových řízení na další plánované akce - stavba hala na piliny
u sběrného dvora a ČOV v Krasejovce. Začátkem
března proběhne stavební řízení na dokončení chodníku od čerpací stanice pod viaduktem, směrem
na „rančickou“ silnici. Budou zde nově vybudovaná
přechodová místa pro chodce a prodlouženo osvětlení tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb chodců.
Byly zahájeny geodetické práce pro přípravu
projektu na vybudování chodníku v Plavnické ulici
(pod tratí) včetně instalace nového veřejného osvětlení, jehož kabely chceme vést zemí, aby se zamezilo
poruchovosti v období větrného počasí.
Na základě rozhodnutí rady byla také zadána
světelná studie v horní části náměstí tak, aby před
dokončením chodníků byla provedena kompletní
výměna osvětlení. Naším cílem je zajistit v centru
obce instalaci kvalitních lamp, které budou vyhovovat současným požadavkům na osvětlení veřejných
prostor a zároveň zajistí úsporu elektrické energie.
Naše kulturní komise se aktivně zapojuje

Přehled termínů • • • • • • • • • • • •
2. 3. Setkání se Zuzanou Bubílkovou
13. 3. III. zasedání zastupitelstva obce
22. 3. Valná hromada ČOS TJ Sokol
31. 3. Začátek letního času 02:00 03:00
do chodu naší obce a v rámci zlepšení vzhledu náměstí přišla s nápadem revitalizace zeleně v parku
formou vysázení nových stromů s jejich popisem
(malé arboretum). Do této akce chce zapojit i místní spolky a organizace, a proto bylo svoláno společné jednání zástupců obce a spolků, kde bude návrh
komise představen a bude domluven další postup.
Výsledek budeme znát až po uzávěrce zpravodaje.
V rámci zlepšení vzhledu parku máme v plánu rovněž vybudování nového ohniště a bezpečného zdvihacího mechanismu pro tradiční stavění Májky.
Během zimních měsíců jsme společně s místostarostou obce obnovili jednání s pořizovatelem
a zpracovatelem územního plánu, byly vypracovány podklady pro námitky za Obec Kamenný Újezd
do veřejného projednání, s kterými chceme předem
seznámit všechny členy zastupitelstva.
... pokračování na následující straně
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V současné době zpracovatel dokončil přepracování dosavadní dokumentace návrhu ÚP po obsahové a formální stránce a návrh byl předán magistrátu a krajskému úřadu k vyjádření. Po vydání nového
stanoviska dotčených orgánů bude možné zahájit řízení o vydání územního plánu (veřejné projednání),
kde bude moci Obec KÚ i občané podat své námitky.

O termínu veřejného projednání budeme občany
včas informovat.
Na závěr bych chtěla pozvat občany na setkání
s paní Zuzanou Bubílkovou, které zorganizovala
kulturní komise a koná se v sobotu, dne 2. 3. 2019 od
17:30 hodin v místní sokolovně.
Ing. Jitka Šebelková

Oznámení o přijímacím řízení do ZŠ a MŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ
Kamenný Újezd na školní rok 2019/20
Proběhne ve dnech 3. a 4. dubna 2019 od 1330 do 1700 hodin v učebnách
současných tříd III. A (č. dveří 14) a III. B (č. 12) a v jídelně (č. dveří 16)
• při zápisu předloží zákonní zástupci: občanský průkaz, rodný list dítěte a současně i vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)
• zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8.2019 a děti, které již měly odklad školní docházky
•n
 a žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31. 8. 2019
- je nutné následně doložit kladné vyjádření poradenského zařízení či odborného lékaře

Oznámení o přijímacím řízení do MŠ
Přijímání dětí do Mateřské školy v Kamenném Újezdu proběhne
2. a 3. května 2019 od 945 do 1145 hodin v budově Mateřské školy.
Zákonný zástupce dítěte předloží doklad o trvalém bydlišti dítěte, rodný list dítěte a doklad o řádném
očkování dítěte (potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno a může být přijato do MŠ).

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci březnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Rysl Václav
70 let
Talířová Eržika
70 let
Talíř Josef
75 let
Sypal Václav
75 let
Benešová Otilie
80 let
Votípková Božena
98 let
Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.

III. zasedání Zastupitelstva obce
se koná ve středu 13. března 2019
od 17 hodin
ve velké zasedací místnosti obce
- Budějovická 55. Podrobný program bude
v zákonné lhůtě uveřejněn na úřední desce.

Zahrady Oupic
kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností v zahradnických
pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577 • www.zahradyoupic.cz
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Sládkův dub v Plavnici, pivo
a světská spravedlnost
V údolí jižně od Kamenného Újezdu nalezneme v Plavnici pozůstatky hospodářského dvora,
u kterého nechal roku 1564 rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan (†1604) vybudovat pivovar. Důvodem byl nejen dostatek levného obilí pro výrobu
piva, ale i hospodaření správy pivovaru v nedalekém
rožmberském Vidově: „…postavil pivovar k němu
[ke dvoru v Plavnici]. A tj. učinil z pravého hněvu,
neb na Vidovu tak jsou vařívali, že víc úředníci než pán
[z Rožmberka] zisku jmívali.“ Tehdejší rožmberský
kronikář Václav Březan (†1618) dále zaznamenal,
že i v novém plavnickém pivovaru správce po čase
hospodařil převážně ve svůj prospěch. Jakub Krčín však v tomto případě tvrdě zakročil a 7. března
1586 nechal pro výstrahu pověsit plavnického písaře
Matouška a o dva týdny později i plavnického sládka Bumbu: „…a to za příčinou krádeže, že nevěrně
sloužili, třetí var sobě vystavovavše, ač písař, jakž se
doslýchalo, do botek jeho se obúval a na freji s Krčínem
spolky jmíti měl.“
Oba zlodějíčci měli podle pověsti skončit svůj život na dubu, který stál na louce východně od plavnického dvora při cestě do Plava. Dvacet metrů vysoký
památný strom s obvodem kmene 445 cm se však
za větrného počasí 6. ledna letošního roku vyvrátil.
Při pátrání po stáří stromu zjišťujeme, že dubová alej

Restaurace Štilec přijme:
• brigádně servírku, číšníka
- směny dle domluvy - víkendy, letní měsíce
• brigádně výpomoc do kuchyně
- příprava zeleniny, nádobí u myčky
• brigádně či na poloviční PP pokojskou,
úklid restaurace
Více informací na tel. 777 347 190

při cestě z Plavnice do Plava byla vysázena zřejmě
až na počátku 19. století, kdy u dvora vznikla školka
pro pěstování stromů. To dokazuje i druhé vojenské
mapování provedené v Čechách v letech 1836–1852,
které již stromořadí zaneslo do mapy. Nejen vzrostlé
duby kolem silnice, ale i na okolních lukách jsou staré nejvýše 200 let a nemohly být tedy svědky zločinu
a trestu před 433 lety, jak nám zaznamenal kronikář
Václav Březan.
PhDr. Roman Lavička, PhD.

Zahradnictví
Safro Chlumec
(mezi obcemi Záluží a Dolní Třebonín)
Hledá to svého týmu kolegyně / kolegy,
kteří mají rádi práci s rostlinami.
Více informací na tel. 776 881 881,
nebo na emailu zahrada@havlis.cz.
Znalost rostlin není podmínkou,
vše se naučíte u nás.
Vítané ŘP a znalost PC.
Možný i částečný úvazek, nástup ihned.
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Sport
TJ Sokol Kamenný Újezd,
oddíl ASPV pořádá
v sobotu dne 16. 3. 2019

Běžecké závody
v rámci XXXVIII. ročníku
Grand-Prix
Více na
www.kamenak.jihoceskybezeckypohar.cz

Úspěchy členů oddílu
Taekwon-Do
z K. Újezdu - 2018
Czech Open 17. –18. 3. 2018
1. Dominik Sluka, technické sestavy,
senioři III–VI. DAN
3. D
 ominik Sluka, sportovní boj, senioři - 64 kg
3. D
 ominik Sluka, speciální přerážecí techniky,
senioři
Grand Prix České Budějovice 7. 3. 2018
2. Vít Veselý, sportovní boj, senioři - 85 kg
2. Vít Veselý, silové přerážení, senioři
3. S
 andra Kubálková, technické sestavy,
starší žákyně 2.-1. kup
3. Z
 ita Dvořáková, technické sestavy,
mladší žákyně 8.-7. kup
3. A
 dam Kubálek, technické sestavy,
mladší žáci 8.–7. kup
2018 Mistrovství ČR - Brno 3.–4. 11.
2. Dominik Sluka, speciální přerážecí techniky,
senioři
2. Vít Veselý, technické sestavy,
starší junioři 2.–1. Kup
3. D
 ominik Sluka, sportovní boj, senioři - 71 kg
3. D
 ominik Sluka, technické sestavy, senioři
III. DAN+
3. V
 áclav Veselý, sportovní boj, senioři +85 kg
3. V
 áclav Veselý, silové přerážení, senioři
Více na webových stránkách obce:
www.kamenny-ujezd.cz/taekwon-do

Program:
830
930
1000
1030
1100
1300
1330

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 15 km
vyhodnocení bodování za rok 2018
vyhlášení výsledků

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

Pozvánka pro členy ČOS
T.J. Sokol Kamenný Újezd
ČOS T.J. SOKOL Kamenný Újezd zve všechny své
členy na valnou hromadu dne 22. března 2019
od 17.00 hodin do místní sokolovny. Program bude
uveřejněn ve vývěsce u obecního úřadu.
Výbor T.J. SOKOL K. Újezd

Nabídka práce

Údržba okrasných
záhonů na náměstí

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.

