Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Duben 2019

Důležité termíny
3.–4. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ
6. 4. Výlov rybníku
17. 4. Velikonoční výstava
19.–22. 4. Velikonoční svátky
27. 4. 	Společné sázení
stromů a keřů v parku
30. 4. Dětské odpoledne
6. dubna 2019

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jistě jste v poslední době zaznamenali
malé organizační změny na sběrném dvoře, který byl nově oplocen a byla instalována pojezdová vstupní brána se závorou
pro zlepšení a zpřehlednění přijíždějících
vozidel s odpadem. Od března byl zahájen
letní provoz - sběrný dvůr je otevřen každou
poslední sobotu v měsíci a ve středu je prodloužena provozní doba do 18:00 hodin.
Na 6. dubna je celorepublikově vypsán
termín na akci „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Naše obec se za pomoci školy, spolků a jednotlivců každoročně zapojuje a také
letos tak učiní. Odpadové pytle na úklid budou k dispozici na obecním úřadě. Všechny
spolky a jednotlivce, kteří se této akce zúčastní, žádám, aby následující pracovní den
nahlásili na OÚ, kde sebraný odpad leží,
aby mohl být odvezen.
10. dubna proběhne v nově rekonstruované obřadní místnosti vítání narozených
občánků. Rodiče budou obesláni pozvánkou. Se svým programem zde vystoupí také
děti z mateřské školky.
Minulý měsíc jsem vás informovala
o nápadu kulturní komise na vylepšením
zeleně v parku. Tento záměr byl představen
zastupitelům, spolkům a organizacím a byl
přijat pozitivně. Každá organizace či spolek
si zasadí „svůj strom“, který bude součástí
arboreta případně doplnění zeleně v parku
nebo části náměstí. Na společném jednání
byl stanoven termín realizace, a to sobota
27. dubna v 9 hodin. Účastníci se sejdou

v tento den v parku vybaveni nářadím (hrábě, lopaty, rýče, kolečka), silou a elánem
udělat něco pro svojí obec.
V minulém volebním období byl zastupitelstvem schválen projekt na nové dopravní značení v obci, které by mělo přispět
ke zklidnění dopravy a bezpečnému pohybu chodců. Realizaci však ti samí členové
ZO následně odmítli, včetně přislíbené
dotace. Pro letošní rok byla tato akce schválena a zařazena do plánu oprav a investic.
Koncem března odsouhlasila rada obce
jako nejvýhodnější nabídku z vypsaného
výběrového řízení firmu PasProRea s.r.o.,
která bude provádět realizaci nového dopravního značení v obci dle projektu schváleného dopravním odborem Magistrátu
města ČB. Tato akce bude probíhat v měsíci
dubnu až květnu. Změny v dopravě budou
řádně vyznačeny přechodnými značkami.
Proto apeluji na zvýšenou pozornost řidičů.
Závěrem chci pozvat všechny na velikonoční výstavu a popřát požehnané velikonoční svátky
Ing. Jitka Šebelková, starostka obce

Pozvánka na výlov

Milan Karvánek zve všechny příznivce
cechu rybářského na jarní výlov rybníka
spojený s prodejem kaprů.
Výlov proběhne v sobotu 6. dubna
2019 od 9 hod., po výlovu bude následovat
dopolední prodej ryb. Bude možno zakoupit i malé občerstvení a případně pomůžeme se zabitím a kucháním ryb. Rybník se
nachází u cesty z Plavnice na Plav.

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci dubnu oslaví své významné
životní jubileum tito spoluobčané:
Bürgerová Bohuslava
70 let
Michálek Jaroslav
70 let
Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
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Sázíme stromy a keře v parku aneb...
Tvoříme arboretum
V sobotu 27. 4. 2019 od 9 hodin proběhne výsadba stromů a keřů v parku
na náměstí. Jedná se o mimořádnou akci,
kdy uvidíte všechny spolky pohromadě.
Jednotlivé spolky včetně mateřské
a základní školy, si zasadí svůj strom a tím

se budou podílet na vytvoření arboreta (tj.
parková sbírka živých dřevin).
Každý kdo má krumpáč, rýč nebo chuť
pomoci je srdečně vítán a může se přidat :-)
Za kulturní komisi
jste všichni srdečně zváni!

Hledáme fotografie
z historie TJ Sokol
Vážení občané a milovníci Sokola,
v souvislosti s připomínkou 100. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol
v Kamenném Újezdě připravujeme výstavu
věnovanou tomuto výročí, historii a jejímu
vývoji, která proběhne ve dnech 10.–12.
května 2019.
Možná máte doma fotografie, dokumenty, stejnokroje, sletové oblečení a předměty, které se mohou vztahovat k historii
tohoto spolku. Touto cestou si Vás dovolujeme požádat o bezplatné zapůjčení. Veškeré
materiály budou proti potvrzení převzaty.
Pořídíme kopie a originály vrátíme. Všechny zapůjčené předměty budou po skončení
výstavy opět vráceny majitelům.
Kontaktujte členky výboru ČOS T.J. Sokol
Kamenný Újezd:
Prachařová Jitka, tel. 731 703 045,
e-mail: jitka.pracharova@centrum.cz
Winklerová Anežka, tel. 776 377 823,
e-mail: winklerka66@seznam.cz

Poděkování přátelům

Velikonoční obřady v kostele
Všech Svatých v Kamenném Újezdu
Liturgie Svátosti smíření
Pátek 12. dubna v 18.00 hod.

Květná neděle

V rámci postní přípravy na svátky velikonoční
bude po pravidelné mši svaté v 17.30 hod.
příležitost ke svátosti smíření.

Neděle, 14. dubna v 9.30 hod.

Svěcení ratolestí před kostelem a průvod
do kostela, kde bude mše svatá.

Zelený čtvrtek

Mše svatá na památku Večeře Páně.

Čtvrtek, 18. dubna v 18.00 hod.

Velký pátek
Pátek, 19. dubna v 17.30 hod.

Bílá sobota
Sobota, 20. dubna v 20.30 hod.

Boží hod velikonoční
Neděle, 21. dubna v 9.30 hod.

Pondělí velikonoční
Pondělí, 22. dubna v 9.30 hod.

Obřady na památku umučení Páně.

Ráda bych poděkovala všem přátelům,
sousedům a známým za projevenou účast
a velkou podporu v tak obtížném a smutném období, kterým právě procházíme.
Moc děkujeme!
Zita, Peťa a Honza Staňkovi

Rozvoz jídel
Hostinec „Na Kopečku“
Kamenný Újezd, nabízí:
rozvoz jídel z polední nabídky,
minutek i domácích pizz pro firmy,
důchodce i jednotlivce.
Rozvoz zdarma v Kamenném Újezdu
a okolí do 5 km, ostatní místa
po telefonické dohodě.
Více informací
na tel. čísle 603 859 087
nebo FB: Hostinec Na Kopečku

Vigilie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
Mše svatá v kostele Všech svatých
v Kamenném Újezdu.

Zahrady Oupic - kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577 • www.zahradyoupic.cz

Nabídka práce
v ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ Kamenný Újezd hledá
od září 2019 topiče na obsluhu
kotlů do objektu ZŠ.
Vhodné i pro důchodce.
Informace na tel. 777 490 250.
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Informace ZŠ a MŠ Kamenný Újezd

Slovo ředitele školy...
Na úvod všeobecného příspěvku a předání informací ze školních lavic mi, prosím,
dovolte osobní vyjádření a postřeh k mému
působení ve funkci ředitele školy, kterým se
v létě 2012 započala má 2. etapa zdejšího
působení (předtím ještě 13 let učitelování
v době 1992–2005) a kdy po šesti letech
strávených v této funkci a veškerému času,
který jsem svému poslání věnoval, jsem až
nyní pochopil, že se nestačí pouze zcela
odevzdat, obětovat a snažit a být přitom
nenápadným a „neviditelným“, ale je třeba
se v dobrém slova smyslu i trochu ukázat,
zvýraznit a „samopochválit“. I proto vás
takto, prostřednictvím zpravodaje, budu
oslovovat častěji.
Osobně jsem i rád a vážím si toho, že
zřizovatel vloni nevyhlásil „nepovinné“
konkurzní řízení a tím jednoznačně vyjádřil spokojenost s mou dosavadní prací
a podporu do dalších let. Ne vždy to tak
v poslední době na jiných školách je nebo
bylo, a vždy je toto, nejen laickou veřejnos-

tí, vnímáno jako nedůvěra a zpochybnění
práce a jednoznačně vede k vyvolání domněnek o různých druzích pochybení a pomluvám, z nichž některé by si zasloužily
i podání trestního oznámení, které zvažuji.
(pozn.: co já už tady o sobě slyšel nebo se
dozvěděl… bavíme se tím doma všichni )
Proč ale nikdo nesebere odvahu a nepřijde se zeptat na cokoliv přímo? Ten,
kdo ale vidět chce a nechce být slepý, tak
práci všech součástí školy vidí. Změnilo
se toho za ty roky totiž hodně moc a jedno
číslo zpravodaje by na to nestačilo… Škola
zkrátka po celou dobu nezahálela a nezahálí, ba naopak. Je viditelná nejen tím, jak se
změnila a vypadá, ale hlavně tím co všechno a jak v ní probíhá. Možná by si tedy i zasloužila, jako fungující celek, důvěru, uznání a respekt, občas nějaký ten „kladný bod“
a nejen mnohdy fakty nepodloženou a neoprávněnou kritiku nebo šíření pomluv z nevědomosti, neznalosti či zlého úmyslu. A to
bezezbytku ode všech, i když od některých

neúcta a zpochybňování mrzí mnohem víc.
Nakonec se musím vyjádřit k MŠ a organizační změně v jejím vedení, která v letních
měsících nastala a kterou mnozí nezasvěcení a především zaujatí komentují takovým
způsobem, že cítím nutnost to udělat. Změna byla uskutečněna z organizačních důvodů. Tyto důvody byly i vzhledem k atmosféře
a velice dlouhodobým a mnohaletým komunikačním problémům směrem k zaměstnancům nezbytné. Kdyby neproběhla, z MŠ by
jich několik odešlo. I tak to bylo velice náročné a jsem pyšný na to, že jsem sebral osobní
odvahu i za všechny ostatní, kteří ji mnoho
dlouhých let neměli a nebo i nyní nemají. Lituji jen toho, že nebyla provedena podstatně
dříve. Ukázalo se totiž, že MŠ teď „dýchá“
a funguje mnohem lépe. Jednoznačně nás
v tom utvrdila a za provedenou organizační
změnu pochválila i níže zmiňovaná ČŠI, které byly sděleny všechny důvody, proč provedena byla. A pokud někdo říká někde po obci
a po hospodách něco jiného, tak lže.

ZŠ a MŠ Kamenný Újezd ve školním roce...
Právě probíhající školní rok je v plném
proudu a nedávno načal svou druhou polovinu, když ta první byla naplněna mnoha
událostmi. Chci vás s některými seznámit.
Důležitým měřítkem „(ne)úspěšnosti“ je pro každou školu převážně opakující
se kontrola ČŠI. V listopadu jsme takovou
hloubkovou velice podrobnou kontrolu absolvovali. Tým inspektorů prověřil všechna
spektra oblastí fungování všech součástí
školy, od materiálních podmínek přes organizaci vzdělávání až k ekonomii a účetnictví. Zkrátka všechno co ve škole je a probíhá a co s jejím fungováním a provozem

souvisí. V žádné z kontrolovaných oblastí
neshledali závažný nedostatek a dle jejich
slov dlouho neviděli tak hezkou, fungující
a bezproblémovou školu. Tato „vyseknutá“
pochvala nás moc potěšila, jelikož to vrhá
dobré světlo nejen na management školy
a její všechny zaměstnance, ale i na zřizovatele. (pozn.: Oni všichni se v naší organizaci a ve vedení obce totiž snaží, hodně snaží,
aby to tak bylo vždy. Veřejné mínění je ale někdy ke škole krutě negativní a nespravedlivé.
Většina se totiž považuje za ty, co ve školství
všemu rozumí a umí nejlépe, protože přeci
do školy také chodili. Ale, popravdě, odvá-

žíme si takto všichni oponovat nebo radit
instalatérovi, krejčímu nebo čalouníkovi jak
udělat celkový rozvod vody, ušít oblek nebo
potáhnout křeslo? Myslím, že jsme rádi, že to
zvládne sám, protože bychom asi jinak museli hledat jiného.)
Jedněmi z mnoha z věcí, které ČŠI hodnotila velice kladně, bylo nadstandardní vybavení budov ZŠ i MŠ, vzhled obou areálů,
pestrá nabídka volnočasových aktivit, aktivita školy při organizaci výchovně-vzdělávacích, sportovních a jiných akcí, její
aktivita na veřejnosti a spolupráce s obcí
i spolupráce s externími školami.
>>>
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Informace ZŠ a MŠ Kamenný Újezd
>>> I proto letos jsme žákům nabídli
25 volnočasových zájmových aktivit a pro
žáky 7.–9. ročníků organizujeme projektové dny v SOŠ SE Velešín a na Gymnaziu
Jírovcova v ČB, které jsou zaměřeny jak
na technické předměty, tak i praktické činnosti v laboratořích. (pozn.: zapojení školy
do partnerské spolupráce je i reakcí na doporučení školské rady)
Na podnět téhož orgánu, tedy školské rady, změn dostála kvalita stravování
ve školních jídelnách, a s dalšími změnami se zde výhledově počítá, od druhého
pololetí byla prodloužena přestávka mezi
1. a 2. hodinou a škola uvažuje o organizaci příměstského tábora v letních měsících
ve spolupráci s externisty.
V 6. ročníku úspěšně proběhl adaptační kurz, na I. stupni ZŠ sportovní kurzy –
bruslení a plavání (to i v MŠ), rovněž i kurzy lyžařské ve 3., 4. i 5. ročníku, což v tomto
rozsahu neorganizuje žádná jiná ze škol
široko daleko. Kdo se zúčastnil, tak snad
i potvrdí, že vše bylo zdařilé a povedené
a především i účelné. V budoucnu bychom
rádi „zimní“ kurz zorganizovali i pro předškoláky v MŠ. (pozn.: zvláštní poděkování
patří rodičům, kteří se přímo podíleli na jejich organizaci).

Jeden lyžařsko-snowboardový zdokonalovací kurz jsme ale museli pro nezájem
žáků 8.–9. ročníků zrušit, již potřetí. Neuskuteční se ani dosud oblíbený jednodenní
lyžařský zájezd na Hochficht, který škola
nabízí i pro místní veřejnost, přihlášeno
bylo totiž pouze 12 žáků školy z cca 200
oslovených.
Další velice zdařilou akcí byl prosincový charitativní jarmark, ale o tom již byla
podrobnější zmínka v jiném zpravodaji.
Připravujeme „letní“ verzi takového setkání
přátel školy, kterým tato není lhostejná. Věříme, že bude vámi přijata podobně kladně.
Napříč všemi třídami proběhl v průběhu 1. pololetí program Zdravé5 (stravovací
návyky a způsoby), kulturní pořad „Divadélko pro školy“, florbalové turnaje nebo
fotografování tříd. Se svým každoročně
zajímavým pořadem nás navštívili ze ZOO
Dvorec Hluboká nad Vltavou a žáci 8. a 9.
ročníku se podívali do předvánoční Vídně,
kde němčinu v praxi vyzkoušeli a použili
jen ti největší odvážlivci .
Spolupracujeme opět se ZUŠ Velešín,
nově také s logopedem v rámci prevence
a nápravy již zjištěných vad řeči.
Ani v MŠ se školní čas nezastavil
a hned v září, po letní rekonstrukci další

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
• na 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

Přijímací řízení do MŠ - upřesnění
Přijímání dětí do Mateřské školy v Kamenném
Újezdu proběhne 2. a 3. května 2019 od 1500 do 1700
hodin v budově Mateřské školy.
Zákonný zástupce dítěte předloží rodný list dítěte a doklad o řádném
očkování dítěte (potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno a může
být přijato do MŠ).

části budovy, se škola zapojila do vyšetření očního screeningu. V říjnu vylétli draci
na pravidelné drakiádě, v lednu pak proběhl divadelní pořad a i tady, stejně jako v ZŠ,
také projekt „Zdravík“. V únoru se pro
předškoláky konala popularizačně naučná
akce, kdy odborníci a studenti učitelství pomocí různých moderních aktivit a digitálních technologií rozvíjeli informatické myšlení u dětí. Celá akce se konala pod záštitou
projektu PRIM a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
V době vydání tohoto čísla zpravodaje
probíhá zápis do 1. ročníku a uvidíme, kolik
dětí se k němu nakonec dostaví a kolik jich
bude o naši školu žádat. Podle toho pak budeme reagovat otevřením jedné nebo dvou
prvních tříd. Měsíc poté proběhne i přijímání dětí do MŠ s předpokládaným a pravděpodobným provozem ve třech třídách tak
jako v nedávné minulosti.

Připravujeme na 3. 5. 2019

Setkání seniorů
podrobnosti v příštím
vydání zpravodaje
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Informace z Obecního úřadu

OZNÁMENÍ

Veřejné projednání návrhu
územního plánu Kamenný Újezd
se bude konat v pondělí 13. května 2019, od 15.00 hodin
v sokolovně (Náměstí č.p. 138) v Kamenném Újezdě
Připomínky a námitky k návrhu územního plánu lze podat
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 11. 4. 2019
do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 21. 5. 2019
(datum sejmutí veřejné vyhlášky).
Připomínky může uplatnit každý, námitky mohou podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
PhDr. Roman Lavička, PhD.
místostarosta obce

Informace spolku „Náš Kameňák“
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Rozpis mistrovských utkání TJ Sokol K. Újezd - jaro 2019
OP žáci sk. „A“

I. B třída mužů - SK. „A“
Datum

Čas

Domácí

23. 3. 15:00 Boršov nad Vltavou
30. 3. 15:00 Kamenný Újezd
7. 4. 16:30 Roudné B

Hosté
Kamenný Újezd
Netolice
Kamenný Újezd

13. 4. 16:30 Kamenný Újezd

Hrdějovice

20. 4. 17:00 Dříteň

Kamenný Újezd

27. 4. 17:00 Kamenný Újezd

Kaplice
Kamenný Újezd

4. 5. 17:00 Loučovice

Datum

Čas

Domácí

11. 4. 17:00 Kamenný Újezd

FMA/Čtyři Dvory B

18. 4. 17:00 Kamenný Újezd

N. Hodějovice/Srubec

25. 4. 17:00 Borovany

Kamenný Újezd

2. 5. 17:00 Kamenný Újezd

Kamenný Újezd

16. 5. 17:00 Kamenný Újezd

Planá

20. 5. 17:30 Boršov/Včelná

Kamenný Újezd

30. 5. 17:00 Kamenný Újezd

Ledenice

Frymburk

18. 5. 17:00 Zlatá Koruna

Kamenný Újezd

OP starší přípravka sk. „A“

25. 5. 17:00 Kamenný Újezd

Horní Planá

Datum

Kamenný Újezd

8. 6. 17:00 Kamenný Újezd

Sedlec

16. 6. 17:00 Velešín

Kamenný Újezd

III. třída mužů
Datum

Čas

Domácí

24. 3. 15:00 Kamenný Újezd B
31. 3. 15:00 Kamenný Újezd B
6. 4. 16:30 Dívčice

Hosté

Čas

Domácí

29. 3. 16:30 Slavia
5. 4. 17:00 Kamenný Újezd

Hosté
Kamenný Újezd
Dynamo B

10. 4. 17:00 FMA A

Kamenný Újezd

19. 4. 17:00 Kamenný Újezd

Rudolfov

26. 4. 17:30 Roudné

Kamenný Újezd

3. 5. 17:00 Kamenný Újezd

Dobrá Voda

8. 5. 17:00 Jankov

Kamenný Újezd

Včelná

17. 5. 17:00 Kamenný Újezd

Včelná

Vrábče

22. 5. 17:00 FMA C

Kamenný Újezd

Kamenný Újezd B

27. 5. 17:00 Hluboká nad Vltavou

Kamenný Újezd

14. 4. 16:30 Kamenný Újezd B

Borek

20. 4. 17:00 Mladé B

Kamenný Újezd B

28. 4. 17:00 Kamenný Újezd B

Lišov B

5. 5. 17:00 Týn nad Vltavou B

SKP C

10. 5. 17:00 Římov

11. 5. 17:00 Kamenný Újezd

1. 6. 13:30 Dolní Dvořiště

Hosté

Kamenný Újezd B

7. 6. 17:00 Kamenný Újezd

Loko B

OP mladší přípravka sk. „B“
Datum

Čas

Domácí

Hosté

11. 4. 17:00 Kamenný Újezd

Mokré

19. 4. 17:00 Dubné

Kamenný Újezd

25. 4. 17:00 Kamenný Újezd

Dubné B

12. 5. 17:00 Kamenný Újezd B

Nové Hrady

18. 5. 17:00 Černý Dub

Kamenný Újezd B

26. 5. 17:00 Kamenný Újezd B

Chrášťany

1. 5. 17:00 Lipí

Kamenný Újezd

2. 6. 15:00 Lipí

Kamenný Újezd B

9. 5. 17:00 Kamenný Újezd

Mladé

9. 6. 17:00 Kamenný Újezd B

Hrdějovice B

16. 5. 17:00 Kamenný Újezd

SKP C

Kamenný Újezd B

23. 5. 17:00 FMA C

Kamenný Újezd

30. 5. 17:00 Kamenný Újezd

Jankov

15. 6. 10:30 Mokré

4. 6. 17:00 Zliv/Bavorovice

I. A dorostu sk. „A“
Datum

Čas

Domácí

30. 3. 10:00 Suchdol + H. Stropnice
7. 4. 10:00 K. Újezd + hř. Velešín

Hosté
K. Újezd + Velešín
Mladé

13. 4. 10:00 Větřní + Loučovice

K. Újezd + Velešín

21. 4. 10:00 K. Újezd + hř. Velešín

Zliv

28. 4. 10:00 hř. K. Újezd + Velešín

Hrdějovice

5. 5. 14:00 Trhové Sviny

K. Újezd + Velešín

18. 5. 10:00 Hluboká nad Vltavou

K. Újezd + Velešín

26. 5. 10:00 hř. K. Újezd + Velešín

Jankov

2. 6. 10:00 D. Voda B + Třeboň B

K. Újezd + Velešín

9. 6. 10:00 hř. K. Újezd + Velešín

Kaplice + Vyšší Brod

Kamenný Újezd

Turnaj přípravek: 15.–16. června 2019

