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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu a nás čeká
spousta práce. V měsíci květnu se začne
opravovat chodník v jihozápadní části
náměstí včetně bezbariérového vstupu
na poštu a chodník od pošty do parku. Součástí této opravy bude i přivedení dešťové
vody z některých budov a ploch do rybníku. Výběrové řízení na obnovu vodovodu
v Polní ulici vysoutěžila firma Swietelsky
s.r.o. Práce budou prováděny v měsíci květnu a červnu. Prodloužení chodníku pod
viaduktem s bezpečnostním přechodovým
místem a veřejným osvětlením se bude realizovat v letních měsících.
V budově obecního úřadu byla rekonstruována poslední malá zasedací místnost,
kde byla provedena nová elektroinstalace,
opravy omítek a podlaha. V parku byly našimi pracovníky usazeny čtyři nové masivní
lavice pro posezení a odpočinek a vybudovalo se vydlážděné ohniště.
Náhradní výsadba za vloni pokácené topoly v Nádražní ulici u základní školy se nedávno nahradila pyramidálními duby, které
by v dospělosti neměly přerůst výšku 15 m.
Připomínám také dodržení termínu
splatnosti místních poplatků - za svoz komunálního odpadu a poplatky za psy, a to
do 31. května 2019. Dále oznamuji, že naše
obec se přihlásila v dubnu do soutěže „Vesnice roku 2019“ a hodnotící komise nás
navštíví v červnu. Podrobnější informace
v příštím zpravodaji.
Závěrem chci poděkovat za úspěšně zorganizovaný úklid v celostátní akci
„Ukliďme svět - ukliďme Česko“ základní
škole, spolku ČOS Sokol, TJ Sokol, oddílu
Taekwon-do a ostatním obětavým občanům, kteří přispěli úklidem ke zlepšení
místa našeho žití. Fotografie z úklidu naleznete na webu obce.
Ing. Jitka Šebelková

Valná hromada
TJ Sokol 23. 5. 2019
Tělovýchovná jednota Sokol Kamenný Újezd, z.s. zve všechny své členy
na valnou hromadu, která se koná dne
23. května 2019 od 1930 h. v klubovně
na fotbalovém hřišti.

Významná data
1. 5. Svátek práce
8. 5. Den vítězství
13. 5. Svátek matek

Důležité termíny
2.–3. 5. Zápis do mateřské školy
3. 5. Setkání seniorů
6. 5. Uctění památky padlých
10.–12. 5. Oslavy 100. výročí T.J. Sokol
11. 5.	Májová pobožnost v Krasejovce
13. 5.	Veřejné projednávání
územního plánu
17. 5.	Navrácení sochy sv. Jana
Nepomuckého do parku
23. 5. Valná hromada TJ Sokol
24.–25. 5.	Volby do Evropského parlamentu
25. 5. Zájezd Ještěd, Sychrov

Ze školních lavic
V prvním dubnovém týdnu úspěšně
proběhl zápis do 1. ročníku. Vysoký počet
žádostí a následně zapsaných dětí svědčí
o tom, že škola má dobré jméno. Letos se jich
dostavilo a zápisem zdárně prošlo více než
45. Můžeme si dovolit je přijmout a rozdělit
do dvou prvních tříd, ale letos pravděpodobně naposledy, jelikož prostorová kapacita
školy je tím prakticky vyčerpána. Za několik
dní proběhne i přijímání dětí do MŠ a věříme, že i tam se všechny třídy zaplní.
Začátkem měsíce dubna ani školu
neminula celorepubliková úklidová akce
a žákům patří dík za pomoc při likvidaci odpadu těch, kteří neví „kam s ním“. Následovaly dvě kulturní akce, přičemž vystoupení
cimbálové skupiny Réva mělo mezi žáky, ale
následně i jejich rodiči, velký ohlas. Sportovní soutěže zastoupila tentokrát atletika
a účast družstev našich žáků na okresních
kolech Atletického a poté i Štafetového poháru (výborného výsledku v prvně jmenované soutěži dosáhli žáci I. st. - 5. místo).
V rámci primární prevence spolupracujeme s neziskovou organizací THEiA a její
programy obohatily výuku i v těchto dnech.
Žáci 7. a 8. ročníku se postupně zúčastnili dalších zajímavých projektových dnů
na Gymnáziu Jírovcova v ČB. Čtvrťáci navštívili přírodovědné muzeum v Týně nad
Vltavou a svůj pobyt zpestřili i výstupem
na rozhlednu Semenec. V posledním dubnovém týdnu jsme zorganizovali pravidelné
fotografování tříd jak v ZŠ, tak i MŠ.

V mateřince všechny děti ve svých třídách společně se svými rodiči měly Velikonoční tvoření, kde byla k vidění nejen nápaditost jejich učitelek, ale hlavně šikovnost
dětí a vlastně i jejich rodičů . Během dubna navštívily postupně všechny děti i místní
knihovnu. Bohatý program byl v závěru měsíce, kdy na školní zahradě MŠ proběhl Den
Země, o pár dnů později tamtéž jarní kreslení
na chodníku a vše vyvrcholilo v sobotu 27. 4.,
kdy děti MŠ i žáci ZŠ (a nejen oni) zasadili
svůj strom do nově vzniknuvšího arboreta
a tím podpořili výborný nápad kulturní komise OÚ. Pokud se vše podaří připravit, rádi bychom v posledním červnovém týdnu nabídli
veřejnosti „letní“ neformální setkání spojené
s nějakou, pravděpodobně sportovní, aktivitou. I proto nabízíme možnost zasportovat si
a „potrénovat“ v areálu školy v odpoledních
hodinách na atletickém oválu a obou hřištích, ale s jedinou podmínkou - dodržovat
návštěvní řád, jelikož jsou stále vidět např.
cyklisté na běžecké dráze. Zároveň jsme otevřeni všem nápadům k organizaci této akce,
tak i vaší jakékoliv spoluúčasti na ní. Pokud
by se někdo „odvážil“ a pomohl byť jen nahlas
vyslovenou myšlenkou, budeme rádi.
Na závěr dobrá zpráva pro některé
rodiče směrem k letním měsícům… škola
se podílí na spoluorganizaci příměstského
tábora kondičního cvičení pro děti (2 týdny
o prázdninách) - bližší info na vývěsce u žákovského vchodu v budově ZŠ.
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy
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Oznámení Obecního úřadu

Informace MŠ a ZŠ

Oznámení o době a místě konání voleb
do evropského parlamentu v obci K. Újezd

Přijímání dětí do Mateřské školy
v Kamenném Újezdu proběhne
2. a 3. května 2019 od 15 do 17 h.
v budově mateřské školy.

Starostka obce Kamenný Újezd podle § 15 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

dne 24. května 2019 od 1400 do 2200 hodin
dne 25. května 2019 od 800 do 1400 hodin
2. Místem konání voleb
- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Kamenném Újezdě
v sokolovně - Náměstí 138 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Kamenném Újezdě
v ulicích: 5. května, Budovatelská, Dělnická, Dolní, Jižní, Ke Hřišti, Kamenná, Krátká,
Lomená, Luční, Nádražní, Na Parcelách, Na Vyhlídce, Nová, Plavnická, Osvobození,
Plavská, Polní, Průběžná, Severní, Šumavská, Zahradní a Zemědělská
- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Kamenném Újezdě
v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu - Náměstí 220 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Kamenném Újezdě v ulicích: Budějovická, Hřbitovní, Na Dolech, Náměstí, Pod Laznou, Průmyslová, místní části Bůrek, Plavnice, Štilec a v osadách Březí,
Kosov, Opalice, Radostice a Rančice
- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Krasejovce v objektu hasičské zbrojnice pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Kamenném Újezdě v osadách: Krasejovka,
Bukovec a Milíkovice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem ČR) nebo totožnost a státní občanství
jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Veřejné projednání návrhu územního
plánu Kamenný Újezd
Veřejné projednání návrhu územního plánu Kamenný Újezd se bude konat
v pondělí 13. května 2019, od 15:00 hodin
v sokolovně (Náměstí 138) v Kamenném
Újezdu.
Připomínky a námitky k návrhu územního plánu (dále jen ÚP) 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 k návrhu ÚP může uplatnit každý, námitky k návrhu ÚP mohou
podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. V námitkách je
nezbytné uvést: odůvodnění; – údaje podle

katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva; – a vymezit území dotčené námitkou
(zákres do mapy).
Připomínky a námitky k návrhu územního plánu je nutné doručit do 21. května
2019 na adresu: Ing. Milaberská Silvie,
Magistrát města České Budějovice, Odbor
územního plánování, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Plánová a textová část návrhu územního plánu je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Kamenný
Újezd www.kamenny-ujezd.cz/uzemni-plan-obce, nebo je k nahlédnutí v tištěné
podobě během úředních hodin na obecním
úřadu.
PhDr. Roman Lavička, PhD., místostarosta

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci květnu oslaví své významné
životní jubileum tito spoluobčané:
Horáčková Marie
70 let
Velátová Marie
70 let
Wagnerová Vlasta
75 let
atexingerová ludmila 75 let
Mertl František
75 let
Dlasková Gerda
75 let
Havlíčková ludmila
80 let
Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a spokojenost do dalších let.

Zákonný zástupce dítěte předloží:
• doklad o trvalém bydlišti dítěte
• rodný list dítěte
• doklad o řádném očkování dítěte
(potvrzení od lékaře o řádném očkování
a může být přijato do MŠ)

Poděkování učitelkám

Chtěli bychom touto cestou poděkovat učitelkám prvního stupně ZŠ Kamenný Újezd za jejich milý, laskavý a zároveň
profesionální přístup při zápisu našich dětí
do ZŠ. Bylo vidět, že některé děti přicházely s lehkou nervozitou, co je při zápisu čeká.
Právě přístup paní učitelek ale většinu jejich
obav odboural. Za to jim patří ještě jednou
velké díky. Zároveň děkujeme vedení školy
za hladký a bezproblémový průběh celého
„dvoudenního zápisového klání“. V neposlední řadě bychom také velmi rádi poděkovali paní učitelkám ze čtvrté třídy MŠ, které
naše děti na zápis velmi pečlivě a neúnavně
připravovaly.
Kolektiv rodičů dětí čtvrté třídy MŠ K. Újezd

Talentové zkoušky
do ZUŠ Velešín
Talentové zkoušky do hudebního oboru
ZUŠ Velešín proběhnou v úterý 28. května
2019 od 16:00 do 17:00 v ZŠ Kamenný Újezd
ve třídě naproti ředitelny, případně v jiném
termínu po telefonické domluvě s vedením
školy. K talentové zkoušce si zájemci o studium připraví 1 lidovou píseň (např. Travička zelená, Pec nám spadla apod.). Hodnotit
budeme rytmické předpoklady, motoriku
a všeobecné hudební předpoklady.
V Kamenném Újezdu vyučujeme hru
na zobcovou ﬂétnu, kytaru a klavír. Zájemci se mohou hlásit také do výtvarného oboru a do kurzu keramiky.
Ve Velešíně probíhá výuka ve výtvarném oboru, v hudebním oboru pak vyučujeme hru na akordeon, klavír, housle, violoncello, zpěv, zobcovou a příčnou ﬂétnu,
klarinet, kytaru, saxofon, bicí a klávesy.
Marie Procházka Štanglová, ředitelka školy
ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd
připravuje na neděli 2. června 2019

„Pohádkový les pro děti“
Podrobnosti v příštím vydání.
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Kultura

Setkání seniorů
v pátek 3. května
od 18 hodin
Setkání pro všechny dříve narozené z Kamenného Újezdu a přilehlých
osad pořádá již tradičně Obec Kamenný Újezd. Můžete se těšit na zajímavosti
z historie Kamenného Újezdu v podání
PhDr. Romana Lavičky, PhD, hudební doprovod místní kapely „Letáci“ a zábavné
překvapení. Přijďte se pobavit se svými
vrstevníky, budete vítáni.

Uctění památky
padlých
U příležitosti uctění památky padlých a umučených v I. a II. světové válce se
v pondělí 6. května 2019 koná lampiónový průvod.
Účastníci se seřadí ve 20 hodin před
budovou místní základní školy, odkud
bude průvod pokračovat k památníku padlých a po malé pietní vzpomínce se přesune na místní hřbitov, kde budou položeny
květiny na hrob neznámého vězně a průvod
bude ukončen. Akci organizují Baráčníci.
Srdečně zveme všechny občany.

Informace ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd

Oslavy 100. výročí
založení T.J. SOKOL Kamenný Újezd
Program 10.–12. 5. 2019
Pátek 10. 5.

17:00	Vernisáž výstavy „Historie a soušasnost Sokola
v Kamenném Újezdě (Liškovina). Výstavu je možno
navštívit do neděle 12. 5. 2019

Sobota 11. 5. 14:00
		
16:00
18:00

Slavnostní průvod od sokolovny, sázení lípy
a vystoupení souboru Radost („U Kamene“ - ulice Kamenná)
Přednáška o historii Sokola v Kamenném Újezdě (Sokolovna)
Promítání dokumentu „Dobrý život sokola Bendy“ (Sokolovna)

Neděle 12. 5. 15:00 Sokolská akademie - pódiová vystoupení (Sokolovna)
Vstupné dobrovolné na všechny části programu. S podporou OÚ Kamenný Újezd.

Jednodenní výlet na Ještěd a zámek Sychrov
ČOS Sokol Kamenný Újezd a TJ Sokol Vás zvou v sobotu 25. května 2019
na jednodenní výlet s cestovní agenturou RoSlo, nám. Přemysla Ot. II.
• Z náměstí v Kamenném Újezdu odjedeme v 6:15 hod.
• Autobusem pojedeme do Liberce, kde mohou zájemci o cestu lanovkou vystoupit a vyjet
na vrchol Ještědu. Autobus pak přejede na parkoviště na Tetřevím sedle, odkud pěšky
vystoupáme na vrchol Ještědu 1 012 m n.m.
• Vrátíme se zpět k autobusu a přejedeme k novogotickému zámku Sychrov s krásnou
zámeckou zahradou. Po prohlídce se vrátíme zpět domů.
Cena výletu pro členy oddílů je 500 Kč, pro nečleny 520 Kč. Přihlásit se můžete u p. Kovaříčkové, Plavská 624, K. Újezd, nebo u p. Švarce, Bukovec 20, K. Újezd. Přihlášky (se zaplacením) se budou přijímat do zaplnění autobusu. Přejeme vám pěkné počasí, příjemný pobyt
a šťastný návrat domů!

Májová pobožnost
se bude konat v Krasejovce v sobotu, dne
11. května 2019 v 16:30 hodin u kapličky sv. Jana Nepomuckého (u Soukupů).
Celebrovat bude pater Mgr. Maxmilián
Koutský, farář z Římova.
Srdečně Vás zveme.

Stará boží muka
a nová socha sv. Jana
Nepomuckého
V pátek 17. května 2019 bude v 16:30 hodin navrácena socha sv. Jana Nepomuckého
zpět do božích muk na náměstí, v parku pod
sokolovnou. Sochu našeho národního světce a patrona českobudějovické diecéze požehná P. Pavel Bicek, duchovní správce naší
farnosti. V 17:30 hodin bude v kostele Všech
svatých následovat mše svatá.
Boží muka z konce 15. století byla přesunuta na současné místo z náměstí roku
1901, kdy kolem vznikl tzv. Svatojánský
park. V roce 1994 byla z niky božích muk
odcizena soška světce, jejíž kopie se po 25
letech vrací na původní místo.

Dubnové vítání občánků
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Taekwon-do v prvním čtvrtletí 2019
Taekwon-do sezóna 2019 se již rozběhla na plné obrátky a také velká základna
v Kamenném Újezdě přispívá svou kvalitou
k dobrým výsledkům Taekwon-do školy
Velešín. Velký počet našich nejmenších se
zúčastnilo únorových dětských závodů, kde
se soutěžilo v sestavách a v boji s pěnovými
meči. Dále následovaly silně obsazené mezinárodní závody v Nymburce, Czech Open
2019, kde Dominik Sluka získal stříbrnou
a dvě bronzové medaile. Již od začátku roku
najela česká státní reprezentace přípravu
na letošní Mistrovství Evropy v italském
Rimini. Z velešínského oddílu je letos nominováno hned pět (!) reprezentantů. A také
Kamenný Újezd má svého reprezentanta. Je
jím navrátivší Dominik Sluka, který se kvůli
studijním povinnostem na rok odmlčel, ale
hned po úspěšném odmaturování si opět
začal říkat svými výkony o reprezentační
dres. Mistrovství Evropy se konalo ve dnech
1.–7. 4. 2019 a naše reprezentanty tam podpořila i skupinka velešínských fandů. V loňském roce se nám podařilo ke cvičení dostat
i poměrně hodně tatínků a letos jsme zase
pro změnu přesvědčili i pár maminek. Tak

doufáme, že tento trend bude i nadále pokračovat a tělocvičnu bude navštěvovat čím
dál více rodičů s dětmi. Máme také za sebou
i letošní první zkoušky na barevné pásky, kde
mezi nejlepší kameňácké patřili z rodiny Ondřichových Marcela s Jakubem, dále Honzík
Hansal a Jakub Svobodný. Nyní nás čekají
v dubnu regionální závody v Českých Budějovicích a poté se všichni těšíme na květnové soustředění, kde na jeho konci přivítáme
i jednoho z tvůrců Taekwon-do, 85letého velmistra Kim Bok Mana ! Tak nám držte palce,
ať dobře reprezentujeme nejen své výkony
a to, co se učíme a trénujeme, ale i chování,
které jde ruku v ruce s bojovým uměním.

MDI hledá montéra vratových systémů
Firma MDI-Ing. Miroslav Dráždil se sídlem v Kamenném Újezdu, přijme montéra
a elektromontéra vratových systémů a stínící techniky do trvalého pracovního poměru.
Bližší informace na tel. 603 198 758, nebo na e-mail: drazdil@mdi-vrata.cz

Římskokatolická farnost Kamenný Újezd zve co nejširší veřejnost v pátek 24. května 2019 k návštěvě programu Noc kostelů v kostele Všech
svatých v Kamenném Újezdu:
16.30	Program pro děti. Připravily a srdečně zvou všechny děti
a jejich rodiče Školské sestry de Notre Dame
17.30	
Pásmo rytmických křesťanských písní. Zpívají děti a rodiče
z kamenoújezdské farnosti.
18,00 Mše svatá, májová pobožnost
	Slavnostní vyzvánění zvonů, úvodní slovo duchovního správce
P. Pavla Bicka.
19,00 Popelka Nazaretská - chrámový sbor Gabriel. Pásmo básní
Václava Renče proložené hudbou Víta Petrů. Maria coby Popelka Nazaretská (skrytá, nenápadná, krásná, úžasná, obyčejná)
a její život.
21,00 	Promítání fotografií za doprovodu písní z Taize
Po skončení programů: „Ticho jako v kostele“ meditace, osobní
modlitba... Ukončení programu dle zájmu návštěvníků. Pro návštěvníky programu je připraveno drobné občerstvení
Srdečně zve farnost Kamenný Újezd

Gratulujeme
Dominiku Slukovi!
Ve dnech 1.–7. 4 se konalo Mistrovství
Evropy v Taekwon-do, v italském Rimini.
Za českou reprezentaci v kategorii seniorů
se tohoto klání zúčastnil i občan Kamenného Újezdu, Dominik Sluka.
Tým seniorů, jehož byl členem, získal
ve velké konkurenci národů (přes 800 závodníků z třiceti zemí) stříbrnou medaili
v povinných sestavách, bronzovou medaili
ve speciálních technikách, což je disciplína
skládající se z pěti výškových kopů. Dominik přispěl nemalým dílem k tomuto výbornému druhému místu v Evropě. A aby toho
nebylo málo, získal i bronzovou medaili
v sebeobraně, kde představoval hlavního
hrdinu na něhož útočí tři protivníci.
Děkujeme za vzornou reprezentaci
a přejeme hodně úspěchů do dalších let!

