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Důležité termíny
1. 6. Mezinárodní den dětí
2. 6. Pohádkový les pro děti
12. 6.	IV. zasedání ZO Kamenný
Újezd
13. 6.	Vesnice roku – návštěva
hodnotící komise
15. 6. Fesťák na YUKONU
23. 6. Poutní mše v Krasejovce

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
určitě jste si všimli změny dopravního
značení v obci a přilehlých osadách. K tomuto kroku přistoupilo zastupitelstvo obce
především z důvodu zpomalení dopravy
na místních komunikacích a zvýšení bezpečnosti chodců, hlavně v úsecích, kde není
chodník. Již delší dobu nám byl ze strany
Dopravního inspektorátu PČR vytýkán
nesoulad se zákonnými normami, a proto
byl zpracován projekt nového dopravního
značení, který byl schválen všemi odpovědnými orgány. Každá změna s sebou přináší
nové návyky, zvýšenou pozornost a v tomto případě i opatrnost. Neukáznění řidiči,
kteří měli problém s dodržováním rychlosti na místních komunikacích, tak v mnohých případech budou nuceni sundat nohu
z plynu a chodci se budou cítit bezpečněji.
Někteří občané se k tomuto postupu staví
negativně, ale je třeba si uvědomit, že obec
je odpovědná za bezpečnost a dodržování
předpisů a v některých případech musí dělat i opatření, které se nemusí každému líbit.
Zažité věci není lehké měnit, ale když je to
ku prospěchu věci, je potřeba se s nimi smířit a respektovat je. Proto Vás žádám o zvýšenou pozornost při průjezdu obcí i osadami, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím.
Umístěné červené patníky označují účelovou komunikaci a při výjezdu z ní musí řidiči dávat přednost. Zároveň vyzývám majitele vozidel, aby neparkovali na vodorovném
dopravním značení v prostoru křižovatek
a k parkování využívali vlastní pozemky.
Zhotovitel stavby dálnice po projednání s obcí stanovil provizorní objízdnou
komunikaci mezi Otmankou a Bůrkem tak,
aby nedošlo k uzavírce tohoto úseku při
stavbě pilířů a mostní konstrukce. Rozměr

této provizorní objížďky bude stejný jako
stávající, povrch bude z upravené štěrkodrtí
a pravidelně udržován v takovém stavu, aby
byl umožněn bezproblémový průjezd osobních aut a cyklistů. Tato komunikace bude
součástí staveništní komunikace a bude
oddělena přenosným dopravním značením.
Dle postupu stavebních prací se bude několikrát měnit její tvar, ale stále bude zabezpečen průjezd. Stavba umožní i průjezd pro
těžkou zemědělskou techniku dle požadavků majitelů či uživatelů pozemků.
Velké poděkování patří organizátorům
sokolských slavností ke 100. výročí vzniku
ČOS Sokol v obci, které proběhlo ve dnech
od 10.–12. května. Ten, kdo se těchto akcí
nezúčastnil, by měl litovat. Stálo to opravdu za to.
Rovněž velmi vydařená byla pracovní
spolková akce 27. dubna, kdy se zástupci
všech spolků, základní a mateřské školy
podíleli na společném díle – sázení stromů
a keřů v parku a části náměstí. Zde patří
velké poděkování kulturní komisi, která
byla hlavním organizátorem celé akce.
Závěrem vás, spoluobčané, vybízím
k podpoře při návštěvě hodnotící komise
soutěže Vesnice roku 2019, která navštíví
naši obec dne 13. června 2019 v odpoledních hodinách (120 minut – striktně, ani
o minutu déle). Tato komise bude prochá-

IV. zasedání Zastupitelstva
obce se koná ve středu
12. června 2019 od 1700 h.
ve velké zasedací místnosti obce
- Budějovická 55.
Podrobný program bude v zákonné
lhůtě uveřejněn na úřední desce.
zet, popř. projíždět naší obcí, možná i osadami, bude se ptát, dívat atd. Ukažme, že
se nám tu žije dobře. Obec bude hodnocena
z prezentace a prohlídky obce v okruzích
společenský život, činnost mládeže, péče
o zeleň a životní prostředí, spolupráce obce
se zemědělskými subjekty a podnikateli.
Mnozí z Vás již zaznamenali, že Česká
pošta s.p. zrušila na zdejší pobočce služby
Czech Point (výpisy z rejstříku trestů,
živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, výpis
z bodového rejstříku řidičů). Tyto služby
jsou poskytovány rovněž na oddělení matriky Obecního úřadu Kamenný Újezd
a vzhledem k tomu, že je to v současné době
jediné místo v obci, kde je možné výstupní
dokumenty z Czech Pointu získat, bude
od 1. 6. 2019 provedena úprava hodin pro
veřejnost – viz tabulka níže.
Ing. Jitka Šebelková, starostka obce

Úřední hodiny
Pondělí

7:30 – 11:30

Úterý
Středa

12:30 – 17:30
–

7:30 – 11:30

Čtvrtek
Pátek

Služby Czech POINT

12:30 – 17:30
–

7:30 – 11:30

–

8:00 – 11:00

12:30 – 17:00

8:00 – 11:00

–

8:00 – 11:00

12:30 – 17:00

8:00 – 11:00

–

8:00 – 11:00

–
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Vesnice roku: nadešel den D
Ve čtvrtek dne 13. 6. 2019 od 13:30
do 15:30 hodin navštíví naši obec hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2019.
Při této příležitosti budeme moc rádi,
pokud se přijdete podívat na náves, ke škole a školce na fotbalové hřiště a tenisové
kurty, kudy povede hlavní trasa prezentace. Zapojí se všechny místní spolky, ZŠ

a MŠ – ti budou mít také statickou prezentaci na panelech před školou. V případě,
že bude pršet, bude se větší část odehrávat
v tělocvičně školy.
Moc se na Vás těšíme, protože Kamenný Újezd je o Vás, o občanech, kteří zde bydlíte, žijete a podílíte se na utváření celé obce.
Vaše kulturní komise

Ze školních lavic
Květnový měsíc byl opět plný aktivit
a činností jak v ZŠ, tak i v MŠ, ve které proběhlo přijímání dětí a dle jejich počtu to vypadá, že i letos budou otevřeny 4 třídy.
Na hřišti pro družinu se objevily tři
nové herní prvky pro děti, takže pobyt
venku bude pro ně zase o něco zajímavější, na atletický ovál se instaloval sektor pro
skok vysoký a tak hodiny tělocviku budou
pestřejší a atletický kroužek může svou činnost rozšířit o nácvik dalších dovedností.
Začátek května je vždy spojen s tradičním lampionovým průvodem, který
vyrazil i za účasti mnohých dětí a žáků
od školy i letos. Opomenout nelze ani podíl, i když pasivní, na oslavách 100. výročí
založení T. J. Sokol v Kamenném Újezdě,
jehož součástí byl 3-denní program a výstava, kterou děti i žáci obou součástí školy průběžně navštěvovali.
V rámci podpory čtenářské gramotnosti proběhla napříč třídami 1.–6. ročníku
beseda žáků s autorkou Boršovských pohádek spojená s autogramiádou a padaly i odvážné věty o sepsání podobné knihy s místními náměty.
Do školy „přiskákal“ matematický
a přírodovědný klokan a ve svých kapsách
přinesl otázky, úkoly a příklady pro ty,
kteří se do soutěží zapojili. Nezapomněli
jsme ani na organizaci tradiční rybářské
olympiády. Týdenní přírodovědné exkurze na šumavském Stožci se zúčastnili žáci
6. ročníku a pestré vzdělávací programy
i celodenní túru kolem Plešného jezera
absolvovali a zvládli všichni. Deváťáci pro

změnu zase vyrazili na několikadenní exkurzi kulturně-historickou, na které prošli
nejen Staré Město pražské, i s jeho součástí
Josefov (býv. Židovské město), ale zároveň
navštívili 2 večerní divadelní představení.
I sedmáci byli krátce v Praze, ale ti svůj zájem směřovali „technicky“, návštěvou Národního technického muzea.
Ani sportovně jsme v květnu nezaháleli a dali o sobě vědět v Českých Budějovicích při účasti na McDonald‘s Cupu, který
svou účastí podpořila i řada fandících rodičů našich žáků a „externí“ trenér… všem
děkujeme.
Rodičům připomínáme možnost přihlášení na příměstský tábor kondičního cvičení pro děti (2 týdny o prázdninách), na jehož spoluorganizaci se škola podílí a také
i úterý 25. 6., kdy odpoledne v areálu školy
proběhne neformální ukončení školního
roku, takže se přijďte podívat a popovídat.
Závěrem mi dovolte, abych věnoval
několik vět člověku, který je spjatý s místní
školou od roku 1990, tzn. více než čtvrtstoletí. Chtěl bych za všechny současné i bývalé žáky a zaměstnance školy a za všechny
ostatní, které svou činností a prací ovlivnila, poděkovat p. Mgr. Marii Brodcové, která se rozhodla sledovat činnost školy už jen
v klidu a zpovzdálí. Podepsala se nejen pod
obrovskou hromadu důležitých i méně důležitých dokumentů, které zajišťovaly chod
školy, ale hlavně se nesmazatelným písmem zapsala svou činorodou prací do její
historie… Majko, všichni moc děkujeme.
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy

Upozornění lékaře
Ordinace praktického lékaře
MUDr. Jana Sazmy v K. Újezdu
oznamuje nové telefonické spojení:

602 343 262
Pevná telefonní linka je již mimo provoz.

Den dětí

Pohádkový les
pro děti
Pořádá ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd
v neděli 2. června 2019. Startovat budeme
v době od 14:00 do 15:00 hodin od budovy Základní školy v Kamenném Újezdu –
parkoviště u paneláků. Akce je určena pro
děti do 12 let, poplatek (startovné) je 50 Kč
za dítě. Cíl je v parku na návsi – stánek s občerstvením. V případě nepříznivého počasí
se akce ruší. Informace na startu u základní
školy.
Přejeme krásné počasí a těšíme se na vás.

Zveme Vás na
den otevřených dveří
v sobotu 15. 6. 2019
od 9 do 14 hodin
Přijďte si prohlédnout
moderní strojírenskou výrobu!

Obec Kamenný Újezd
Vás srdečně zve na

1. KAMEŇÁCKÝ
PIVNÍ FESTIVAL
V pátek 19. 7. 2019, 16–19 hod v parku na náměstí.
K poslechu zahraje skupina Lazareth. Přijďte si ochutnat různé druhy piva
a strávit tak hezké odpoledne s přáteli. Pivní soutěže nebudou chybět!

Prodej – servis – opravy, doplňkový
prodej náhradních dílů a vybavení kol
Neklen s.r.o., Strádova 890/38
370 07 České Budějovice – Rožnov
Otevírací doba: po-pá 9:00–16:30
telefon: +420 736 759 490
e-mail: neklen@email.cz
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Přehlídka dětských folklorních souborů
V neděli 29. dubna pořádal Dům dětí
a mládeže v Českých Budějovicích již tradiční Krajskou přehlídku dětských folklorních souborů v DK Metropol. Diváci mohli
zhlédnout během jednoho odpoledne více
jak 12 vystoupení souborů z celého jihočeského kraje. Jednotlivé soubory zpracovávaly
pásma na konkrétní témata – Dudácké obrázky, U muziky, V doudlebské škole, Jak šel
Honza do světa, Pasení na vsi aj.
Soubor Radost si pro tuto přehlídku
vybral téma s názvem „Až vyrostu, budu“.
Děti si vybíraly svá budoucí povolání, mezi
kterými nechyběl mlynář, sedlák, selka,

kominíček, muzikant, forman a kovář a vše
zobrazily krásně nejen zpěvem, ale i tancem.
Soubory hodnotila tříčlenná odborná
porota, jejíž závěrečná slova k souboru zněla takto: „Z Radosti jsme měli radost“.
Obrovský dík patří v první řadě dětem a jejich rodičům, kteří se této přehlídky s Radostí a hlavně s radostí zúčastnili.
A samozřejmě moc děkujeme vedoucí souboru Šárce Nejedlé - nejen za zpracování
tématu, ale především za secvičení celého
pásma s dětmi ve věkovém rozmezí od tří
do šestnácti let.
Mgr. Petra Ditrichová

Patrik Cais mistrem ČR v basketbalu mládeže kadetů U17
Nejvyšší umístění v basketbalové soutěži mládeže do 17 let se podařilo získat
píseckému týmu Sokol Sršni Písek, kde
měl Patrik Cais od září roku 2018 své místo
v extraligové soutěži.
Sezóna extraligové soutěže se v základní části vydařila a hráči Sokola Sršni Písek
se umístili o 1 bod za prvními dvěma týmy
z celkem 12 družstev. Když pak v play off
narazili na Orly z Prostějova, kterého ve zbylých dvou utkáních ze tří doslova přestříleli,
bylo rozhodnuto o účasti na šampionátu
České republiky v basketbale kadetů kategorie do 17 let, což je bezesporu vyvrcholením
basketbalové sezóny této věkové kategorie.
Dne 11. – 12. 5. 2019 se tak sešly 4 nejlepší družstva ČR v Brně ve sportovní hale
Morendě. V sobotu se bojovalo o postup

do finále. Hráči Sokola Sršni Písek sehráli
velmi vyrovnaný zápas s týmem BK Snakes
Ostrava, kde v dramatickém prodloužení
byli šťastnějším týmem a vyhráli o jeden
bod 103:102. V neděli pak mohli obsadit
nejhůře druhé místo.
V nedělním utkání proti domácímu
družstvu SAM Brno se v začátku Sršňům
příliš nedařilo a soupeř byl o 4 body napřed,
ale druhý poločas byl jednoznačně v režii
Jihočechů, najednou bylo celé hřiště jejich.
Ve všech herních činnostech převyšovali
hráče z Brna, ale nejvíce chutí a vnitřní silou.
Ukázalo se, že jako družstvo mají obrovské
srdce a všude byli o krok dřív. Pohádková výhra 90:76 spustila gejzír neskutečné radosti.
Sokol Sršni Písek se tak staly mistry ČR.
Eliška Caisová

Zprávy z Krasejovky

Poděkování
Dne 27. 4. 2019 se konala v Krasejovce
„Májová pobožnost“. Děkuji všem za účast.

Pozvání na mši

Tradiční poutní mše svatá bude sloužena dne 16. června 2019 ve 13:00 hodin
v Krasejovce u kapličky na návsi. Celebrovat bude Mgr. Maxmilián Koutský, farář
z Římova. Po mši jste srdečně zváni na malé
posezení, které se dle počasí uskuteční buď
na návsi nebo v hasičárně. O zábavu se postará tradičně část souboru Radost a kapela
Strejda band. Přijďte – budete vítáni.
Chalupová Marie

Mladí hasiči

SDH Krasejovka

12. května se v Ločenicích konalo jarní
kolo celoroční hry v požárním sportu „Plamen“. Chladné a deštivé počasí na motivaci
našich svěřenců vliv nemělo a po kvalitních
výkonech v požárním útoku a závodu požární všestrannosti jsme v celkovém součtu
s kolem podzimním obsadili výbornou 3.
pozici z 11. družstev. 3. místo nám zajišťovalo postup do okresního kola. Bohužel jsme
tuto nominaci museli odmítnout, protože by
nám, současný počet mladých hasičů a drobná marodka, neumožnila startovat ve všech
disciplínách. Za veškeré úsilí a předvedený
výkon našim svěřencům děkujeme.
Jan Filaus, Pavel Chalupa

Za slunného počasí v sobotu dne 18.
5. 2019 proběhla v Nové Vsi u Č. Budějovic
obvodová soutěž v požárním útoku. Závod
probíhal s útoky ve čtyřech soutěžních kategoriích. Krasejováci soutěžili ve třech z nich
a opět navázali na výborné výsledky z předchozích let. Muži do 35 let obsadili v nabité
konkurenci 3. místo. Starší muži rutinním
výkonem vybojovali 9. místo. Účast v okresním kole si pak bezpečně zajistily 1. místem
ženy v kategorii nad 30 let. Okresní soutěž se
koná 8. června a budou soutěžit nejen mladší
muži a naše ženy, ale také letos nově vytvořené družstvo dorostenek.
Držte nám palce. Hasiči Krasejovka

Obecní zpravodaj Kamenný Újezd • Červen 2019 • strana 4

Kamenný rozcestník – zapomenuté dopravní značení
Při každodenních cestách do práce, na poštu, do samoobsluhy nebo třeba do školy možná bez povšimnutí míjíte
na první pohled zvláštní kamenný „válec
s čepicí“, který stojí v parku 44 let a mlčky
připomíná, že cestování z místa na místo
za přáteli, obchodem či prací bylo, je a bude
vždy nezbytnou součástí našeho života.
Podobu Kamenného Újezdu zásadně ovlivnila stará obchodní cesta z Čech
do Rakouska, která se podle cílového města
nazývala buď jako Linecká nebo Cáhlovská (= středověké označení pro Freistadt).
Ve středověku se silnice kolem Vltavy vyhýbala zalesněnému kopci před Újezdem, aby
se po pláních západně od vesnice dostala
ke křižovatce u rybníka Štilce. Již v žádosti
o povýšení Kamenného Újezda na městečko napsali poddaní 6. dubna 1552 svému
vladaři mimo jiné: „Vysoce urozený pane
Vilíme [z Rožmberka, † 1592], pane náš
milostivý!… toho Vaše Milost račte věděti, že
příhodně k tomu ta ves leží, neb se k ní veliké
tři silnice scházejí k Budějovicím, že se [zde]
tedy trefují znamenití lidé...“ K velké změně došlo roku 1772, kdy se modernizovala
Linecké silnice z Českých Budějovic až
k hranicím s Rakouskem. Práce tehdy vedl
dolnorakouský silniční mistr Renner, jemuž bylo vytýkáno, že buduje cestu ne jako
umělou, ale spíše jako venkovskou. Nové
silnice měly být široké 5–7 sáhů (cca 9–12,5
metrů), s tvrdým podkladem a příkopy
po stranách. Podle všeobecného nařízení
se napřimovaly jen zbytečné zatáčky, jinak
trasy vedly obvykle ve starých stopách. Císařská silnice zamířila po novu z Rožnova
prakticky přímo k jihu přes dnešní Včelnou
a lesem přes kopec zvaný Hranice (483 m.

HS Auto s.r.o.
České Budějovice
Chcete zajímavou práci?
Realizovat se v oddělení servisu
a prodeje automobilů? U nás máte
jedinečnou možnost!
Hledáme do našeho týmu a do nově
otevřeného autosalonu schopné
pracovníky.
V případě zájmu zasílejte
svůj životopis na e-mail:
m.hruby@hs-auto.cz
www.hs-auto.cz

n. m.), nebo Na Hraničkách do údolí pod
Újezdem (dnes místní část Na Dolech),
odkud se vydala po strmém svahu, aby
úvozem pod kostelem vyústila na náměstí.
Po cestě z konce 18. století dnes jezdí autobusy do Budějovic a bývá nazývána „starou
silnicí“, neboť na přelomu 70. a 80. let 20.
století byla vybudována přeložka silnice
E55 a tato „nová silnice“ odvedla tranzitní
dopravu západně od obce kolem Vltavy,
jako kdysi Linecká cesta ve středověku.
Každá křižovatka, i ta u rybníka Štilce,
znamenala pro pocestné vždy volbu správného směru. Pro orientaci na cestách kdysi
sloužily velké stromy, označené kameny,
křížky nebo boží muka. Se vzrůstající dálkovou dopravou a počtem cestujících se
zvyšovaly i nároky na určení správné polohy
v krajině a na silnicích. Někdy v první polovině 19. století byl na staré křižovatce u Štilce vztyčen kamenný rozcestník v podobě
válce, na jehož těle se nalézala dvě obdélná
pole. V levém stálo pod šipkou napsáno ně-

mecky a česky „do Kaplice“ a v pravém pak
„do Krumlova“. Pocestný mířící z Budějovic
na jih tak už nebyl na pochybách, kterým
směrem se vydat. Nápisy postupem času
vybledly, přišlo nové značení a na funkci
sloupu se postupně zapomnělo. V roce 1975
byl povalený kamenný rozcestník přestěhován z křižovatky u Štilce na současné místo
v jihovýchodní části náměstí, v parku proti
domu čp. 41, kde jej naleznete dodnes.
Na svých cestách po jižních Čechách
můžete objevit u silnic další kamenné rozcestníky, například v nedalekých Strážkovicích a hned tři menší exempláře stojí
dosud v Trhových Svinech. Podobný typ
rozcestníku ve formě válce s „kloboukem“
naleznete v Třeboni, v ulici Na Kopečku,
další stojí na velké křižovatce u Řípce blízko Veselí nad Lužnicí a nedávno byl opraven rozcestník i s nápisy v Táboře, v lokalitě
Černé mosty (nedaleko jižního okraje železničního nádraží).
PhDr. Roman Lavička, PhD.

