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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Úvodem se musím s vámi podělit o velmi příjemnou pracovní povinnost, kterou je slavnostní převzetí ceny za nejlepší knihovnu Jihočeského kraje. Toto
ocenění budeme přebírat společně s naší knihovnicí,
Mgr. Helenou Veselou, dne 9. srpna 2019 v obci Čejetice. Zde budou oceněny i ostatní obce v rámci soutěže Vesnice roku. Touto cestou bych ráda poděkovala paní Veselé za vzorné vedení knihovny.
V Polní ulici byla dokončena obnova vodovodu,
na podzim se plánuje ještě obnova v části Plavnické
ulice. V příštím roce bude nezbytné zrekonstruovat
další úsek vodovodu v Plavnické ulici pod kolejemi
z důvodu častých poruch.
V červenci byla zahájena výstavba nové haly
na piliny a štěpku u sběrného dvora a měla by být dokončena ještě v letošním roce. Dále proběhlo výběrové řízení na stavbu ČOV Krasejovka. Do soutěže
se přihlásilo 9 firem a nejvýhodnější nabídku podala
firma Zvánovec a.s. Práce budou zahájeny na podzim a potrvají do příštího roku.
V srpnu se začne budovat chodník pod viaduktem s přechodovým místem na rančickou komunikaci. Tuto akci vysoutěžila firma OK Signistav s.r.o.
Opětovně apeluji na ukládání papírů, krabic
a kartonů do kontejnerů. Ty musí být rozřezány či sešlapány tak, aby nezabraly místo a mohl se pohodlně
uložit i další papírový odpad. Tak jedině předejdeme
tomu, že ostatní spoluobčané pokládají odpad vedle
kontejneru a při větrném počasí jsou papíry všude
v okolí.
Další nešvar, na který jsem byla již několikrát
upozorněna, jsou psí exkrementy. Opět někteří majitelé psů zanechávají jejich výkaly na chodnících
a veřejné zeleni. Již poněkolikáté žádám všechny
majitele psů, aby hromádky po svých psech uklízeli,
protože ostatní spoluobčané chtějí žít v čisté obci. Je
to ostatně i vizitka hygienických návyků samotných
„páníčků“.
Ing. Jitka Šebelková

Letní zábava a „Kamenoklání“
proběhne v sobotu 31. srpna
Obec Kamenný Újezd Vás srdečně zve na Letní
zábavu a 4. ročník „Kamenoklání“. Přijďte v sobotu
31. srpna 2019 ve 14 hodin na louku vedle ZŠ.
Hrát budou kapely Leťáci a Situace. Uvidíte
vystoupení dětí ze ZŠ, ukázku bojového umění, divadlo Divoloď a je připraven další program pro děti.
Občerstvení zajištěno – vstup zdarma.

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci srpnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Mičanová Ludmila
Filausova Jana
Bürgerová Vlasta
Matějčková Milada
Mrázová Ludmila

75 let
80 let
85 let
85 let
91 let

Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.
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Obecní úřad informuje

Kompostér na 1 000 litrů zdarma
Obec Kamenný Újezd nabízí občanům Kamenného Újezda a okolních osad možnost přihlásit se k získání zahradního kompostéru o objemu
1 000 litrů zdarma.
Dle harmonogramu výzev OPŽP v příštím roce
2020 bude vypsána dotace pro obce ve výši 85 %
na nákup kompostérů. Obec hradí zbývajících 15 %.
Cena jednoho kompostéru je cca 4 000 Kč s DPH
(tloušťka stěny 6–7 mm). Předem zaregistrovaný občan získá tento kompostér na základě smlouvy o výpůjčce na 5 let (doba udržitelnosti) a po uplynutí této
doby mu bude převeden bezplatně do vlastnictví.
V současné době zjišťujeme zájem mezi občany
s trvalým bydlištěm na území naší obce. Každá rodina může získat jeden kompostér.

Zájemci se mohou hlásit na OÚ prostřednictvím
e-mailu: ou@kamenny-ujezd.cz, osobně nebo telefonicky 387 998 204, a to nejpozději do 30. 9. 2019.
Je nutné uvést jméno, ulici (osadu) a telefonní kontakt. Po vyhlášení výzvy v roce 2020 obec na základě
registrovaných občanů (minimální počet 50 ks) požádá o dotaci. Kompostéry lze reálně získat až v roce
2021.
Nepropásněte možnost
přihlásit se o kompostér!
Kompostéry budou
následně vydávány pouze
přihlášeným občanům.

Co čeká pejskaře od roku 2020
• Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni
proti vzteklině
• Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je
nezaměnitelně identifikován (čipování – dříve tetování)
• Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa
bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa
Více na www.kamenny-ujezd.cz/aktuality
Na září připravuje MVDr. Stanislav Kollar opět očkování psů
v naší obci a současně s vakcinací bude možnost psa označit
také mikročipem.

Sport
TJ Sokol Kamenný Újezd, oddíl ASPV
pořádá v neděli dne 1. 9. 2019

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

1430 prezence závodníků
1530 běh nejmladších dětí na 0,5 km
1600 běh žákovských kategorií na 1,5 km
1630 dorost, příchozí, mílaři na 3 km
1700 závod v běhu na 10 km
1800	vyhlášení výsledků s tombolou
ze startovních čísel

Přihlášky předem na adresu: vaclav.klima@email.cz
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Ze školních lavic

Vítání prázdnin
Dne 25. 6. proběhla ve sportovním areálu naší
školy akce s názvem „Vítání prázdnin“. Pozváni byli
žáci, jejich zákonní zástupci, všichni pracovníci školy,
ale samozřejmě mohl akci přijít podpořit každý. Rozhodli jsme se celý program věnovat sportovním aktivitám a vše orámovat štafetovým během na 150 m atletickém oválu. V čase 16,00–21,00 probíhaly různé
sportovní aktivity (fotbal, volejbal, nohejbal, stolní
tenis, přetahovaná lanem,…). Spontánně vytvářená
družstva, kde nehrál roli věk, pohlaví, dovednosti, se
střídala v průběhu celých cca pěti hodin.
Ve štafetovém běhu (začal v 16,00, skončil
v 18,00) se nakonec uběhlo 254 běžeckých oválů
(tj. 38 km a 100 m). Neznamená to, že by běželo 254
běžců, protože někteří se na trať vraceli opakova-

ně. Jejich věkové složení bylo přibližně od 4 do 60
let. Každý, kdo na akci přišel, mohl přispět finanční
částkou pro CENTRUM BAZALKA a právě tomu
jsme výtěžek věnovali. Za každých uběhnutých
100 m jsme se rozhodli věnovat 10 Kč, tudíž na konto
BAZALKY byla odeslána částka 3 810 Kč.
Na akci byla zajištěna hudba, občerstvení, posezení ve velkém stanu, který v odpoledních hodinách
chránil účastníky před nesnesitelným žárem. Nezjišťovali jsme přesnou účast, ale určitě se postupně
vystřídalo více než 250 dětí a dospělých. Už přímo
na akci jsme zaznamenali velmi pozitivní ohlasy,
a tak víme, že příští rok máme na čem stavět. Děkujeme všem, kteří tuto aktivitu jakkoliv podpořili.
Roman Rozkošný, ředitel školy

Poděkování
Chtěl bych poděkovat řediteli školy panu
Mgr. Romanovi Rozkošnému a učitelům ZŠ Kamenný Újezd za netradiční, ale příjemné ukončení školního roku pro děti a jejich rodiče.
„Školní letní párty“ spojená se štafetovým během, fotbalem a dalšími sporty byla perfektním do-

Restaurace Štilec
přijme kuchaře/-řku na HPP.
Restaurace
Štilec
(10 km od ČB, ČK)
přijme kuchaře/-řku na HPP.
km od ČB,pokrmů,
ČK)
Jedná(10
se přípravu
salátů, příloh, dezertů.
Jedná se přípravu pokrmů,
Nástupsalátů,
dle dohody
od 09/2019.
příloh,-dezertů.

Dobré dle
platební
ohodnocení,
Nástup
dohody
- od 09/2019.
možno i jako přivýdělek
Dobrévíce
platební
ohodnocení,
informací
možno
i
jako
přivýdělek
na telefonu 777 347 190.
více informací
na telefonu 777 347 190.

plněním vánočních trhů. Kdy se mohou potkat učitelé, žáci a rodiče v jedné rovině a strávit tak společně
čas při sportu, kultuře, podpoře různých subjektů
nebo si jen tak navzájem popovídat u výborného občerstvení.
Michal Cepák
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Prázdninová návštěva přátel
z Kamenného Újezdu u Rokycan
Na konci minulého roku navštívila naše paní
starostka Jitka Šebelková Kamenný Újezd u Rokycan (blíže viz prosincový zpravodaj 2018), aby poznala
nejen svou kolegyni, ale i obec stejného jména, život
v ní a předala pozvání z našeho Kamenného Újezdu.
Po sedmi měsících tak přijela milá návštěva,
tentokrát do naší obce. Ve středu 17. července jsme
u nás mohli poprvé přivítat paní starostku Jarmilu
Vaňourkovou s rodinou, pracovnicemi a zastupitelkou obce. Po přivítání a prohlídce budovy obecního
úřadu vedly první kroky hostů do obecní knihovny,
která získala v letošním ročníku soutěže Jihočeská
vesnice roku diplom za moderní knihovnické a informační služby a zároveň se stala „Knihovnou roku
2019 Jihočeského kraje“. S provozem a vybavením
knihovny návštěvníky seznámila paní knihovnice
Helena Veselá, která se již dlouhou řadu let vzorně
stará nejen o knihovní fond a informační technologie, ale svým přístupem se jí i v době silné konkurence elektronických médií daří udržet a rozšiřovat
zájem všech generací o tištěnou knihu.
Dalším bodem programu byla prohlídka sokolovny, seznámení s činností sokolů i plány na stavbu
nové budovy se zachováním, respektive rozšířením
jejího původního kulturně – sportovního účelu.
I v době prázdnin a zaslouženého volna žáků i učitelů naši hosté projevili živý zájem o prohlídku základní školy, i když je touto dobou nezvykle prázdná
a tichá. Během odpoledne jsme mohli při procházce
středem obce představit ještě objekt mateřské školky, pečovatelského domu a především nově upravený park na náměstí. Dostalo se nám ocenění nejen
za nově rekonstruovaný rybník, ale především za nápad i realizaci výsadby spolkových stromů a keřů
v dubnu letošního roku. Na závěr chtěli naši hosté

navštívit a připomenout si především Autokemp Štilec, který si někteří pamatují ze svých dětských let
a prázdninových výletů s rodiči do našeho kraje.
Během setkání a živého rozhovoru si starostky
vyměnily zkušenosti nejen s realizovanými projekty,
ale i s přípravou nových investičních akcí, které mají
zlepšit život obyvatel. Jelikož se Kamenný Újezd
u Rokycan stal Vesnicí Plzeňského kraje roku 2018,
velmi jsme uvítali zásadní informace, rady a doporučení pro přípravu a účast v dalším ročníku soutěže
vesnice roku, kam se jistě v roce 2020 znovu přihlásíme.
Čas vyhrazený setkání, vzájemnému poznávání a prohlídce obce s našimi novými přáteli velmi
rychle uplynul. Zbylo ještě mnoho, co bychom mohli
a chtěli ukázat, oč bychom se mohli podělit, jak šikovní a pracovití lidé u nás žijí, ale to bude již obsahem příštích setkání, jejichž náplň se teprve rodí.
Roman Lavička, místostarosta obce

Pavel Kučera Provádění Staveb
Nabízíme zateplení vašeho domu Kontaktním zateplovacím systémem partou zkušených řemeslníků
pracujících donedávna v zahraničí. Dodávka na klíč. Dále novostavby, rekonstrukce, obklady a dlažby.
Informace: Pavel Kučera, tel.: 777 84 74 00, Náměstí 473, Kamenný Újezd

