Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Říjen 2019

Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Blíží se doba ukončení vegetačního klidu, a proto žádám všechny majitele nemovitostí, aby využili
hezkých podzimních dnů a provedli úpravu svých
keřů, stromů a jiných rostlin, které zasahují do profilu chodníku, silnice nebo obecního pozemku. Množí
se stížnosti občanů na ztížený průchod některými
úseky, kdy jsou kvůli přesahujícím větvím nuceni sejít z chodníku do silnice a zvláště pro děti je to velmi
nebezpečné. V některých místech zase rozrůstající
se keře brání plynulému sekání trávy na obecních
pozemcích podél komunikace. V případě, že tato
výzva nebude respektována, bude v rámci zajištění
bezpečnosti provedena úprava pracovníky technické
správy bez vědomí vlastníků.
V poslední době je čím dál větším nešvarem
dlouhodobé parkování na komunikacích, či odkládání nepojízdných vozidel na veřejném prostranství.
Bezohledné je rovněž parkování vozidel zčásti na komunikaci a zčásti na chodníku nebo veřejné zeleni.
Každý vlastník nemovitosti musí mít zřízené parkovací místo na svém vlastním pozemku, a proto opakovaně vyzývám majitele aut k dodržování těchto
pravidel a k odstranění nevhodně parkujících vozů
z místní komunikace tak, aby byl zajištěn bezpečný
průjezd ostatním řidičům a zejména vozidlům integrovaného záchranného systému. Tuto výzvu jsem
psala již několikrát, u některých občanů se to stále
míjí účinkem a nereagují ani na osobní upozornění. Není mým úmyslem a ani mě netěší opakovat se
psaním neustálých výzev a upozornění, ale pokud
budou pokračovat stížnosti občanů na nevhodné
parkování, budu nucena požádat o součinnost orgány Policie ČR.
Na závěr, abych nepsala jenom o negativních
jevech v obci, bych ráda poděkovala všem občanům,
kteří se vzorně starají o veřejné prostranství u svých
domů a udržují trávníky a ostatní vegetaci. Je to pro
naše pracovníky velká pomoc a vážíme si toho.
Ing. Jitka Šebelková

Důležité termíny • • • • • • • • • • •
16. 10.
19. 10.
20. 10.
26. 10.
27. 10.

Vítání občánků
Výlet do Techmánie v Plzni
Koncert duchovní hudby
Ukončení sobotního provozu sběr. dvora
Konec letního času 3:00 –> 2:00

Státní svátek • • • • • • • • • • • • •
28.10. Den vzniku samostatného
Československa

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci říjnu oslaví své významné
životní jubileum tito spoluobčané:
Ryslová Eva
Valová Božena
Plachá Marie

70 let
80 let
85 let

Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.
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Informace
zdravotního střediska

Očkování
proti chřipce
Na zdravotním středisku bude během měsíce
října k dispozici vakcína proti chřipce.
Zájemci o očkování se mohou přihlásit na zdravotním středisku v Kamenném Újezdu nebo na tel. č.
602 343 262.
U občanů nad 65 let je očkování zdarma
MUDr. Jan Sazma

Noc sokolských světel
v úterý 8. 10. 2019
Pořádá T. J. ČOS Sokol Kamenný Újezd k příležitosti
Památného dne sokolstva.
Jedna lodička za každou sokolskou duši, která
neváhala obětovat svůj život za svobodu národa…
Program: 16.00 – 17.00 výroba lodiček v parku
„u podia“, následně odchod ke Štilci, opékání buřtů,
připomenutí okolností vzniku Památného dne sokolstva a s příchodem tmy vypuštění lodiček na hladinu
rybníka. Veškerý materiál a občerstvení zajištěno,
s sebou pouze kapesní nůž na vyřezávání lodičky.
Akce vhodná nejen pro členy Sokola, ale i pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie.
Na všechny se těší cvičitelé T. J. Sokol

Výstava ovoce – 20. výročí výstavy
a zahradnického oboru
Opět v letošním roce v říjnu (11. 10. – 15. 10.
2019) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační
a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92 v Českých Budějovicích regionální výstava ovoce. Tato výstava má
svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem
dvacátým. Každým rokem mnoho pěstitelů z Čech,
regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka
a širokého okolí, také zaměstnanci a žáci školy vystavují exponáty ovoce, a to odrůdy jablek a hrušek,
dále broskve, hroznové víno, mišpule, kdouloně
a další plody podzimu.
Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy
a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne, v první den výstavy.
Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti zahradnického oboru. Během výstavy
studenti také prezentují své maturitní projekty.
Výstava bude nesena v duchu 20. výročí založení zahradnického oboru a také 5. výročí oboru
Rostlinolékařství. Oba obory jsou čtyřleté a zakončeny maturitní zkouškou. Získáním maturitního
vysvědčení nabyjí absolventi také II. stupně způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
Mezi odborné předměty patří např. dendrologie,

ovocnictví, zelinářství, květinářství, školkařství,
rostlinolékařství, floristika, zakládání a údržba zeleně, právo a předpisy v rostlinolékařství, hygiena
potravin. Absolventi tak mají širší uplatnění na trhu
práce a samozřejmě mohou i dále pokračovat ve studiu na VŠ.

Dny otevřených dveří
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od 9:00 do 17:00 nahlédnout také
do učeben, laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství, Rostlinolékařství,
Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si
areál školy, středisko praxe se svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět studenty školy při různých
činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také
sami zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu traktorem a kombajnem, projet se
na koních.
Na dvacátý ročník naší výstavy ovoce jste
všichni srdečně zváni.
Mgr. Olga Cahová
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Kultura

Soubor Radost
Ve dnech 16.–18. 9. 2019 se Folklórní soubor
Radost zúčastnil Mezinárodního folklórního festivalu v Šumperku.Ve třech dnech se podíleli na programu společně s 8 zahraničními soubory (Kostariky, Polska, Slovenska, Chorvatska, Taiwanu,
Gruzie, Dagestánu, Srbska) a 6 českými.

Ve vystoupeních jsme ukázali krásu jihočeských písniček a krojů. Ze slov moderátorů a pak
i diváků, bylo zřejmé, že do Jižních Čech rádi jezdí
a mají na ně pěkné vzpomínky. Naše písničky jim vytvořily úsměv na tváři a to je dobře. Velmi příjemné
bylo i přivítání na radnici starostou Šumperka.
Za soubor Radost Šárka Nejedlá

Hledá se lektor/ka kroužku pro děti ZŠ 6–12 let
Protože nás věda baví a víme, že může bavit
i děti, hledáme do našeho týmu nadšené lektory, kteří budou spolu s dětmi objevovat taje věd jako třeba
fyziky, chemie, biologie či astronomie.
A právě teď se nám hodí šikovný lektor pro ZŠ
Kamenný Újezd a také Boršov nad Vltavou.
Kroužek je 1× týdně 60 minut od října mezi cca
13.–16. hodinou, za honorář. Obsah lekcí, materiál
i proškolení jsou připraveny.

Podmínkou je plnoletost, trestní bezúhonnost
a touha předávat dětem znalosti a zkušenosti.
Zájem o přírodu výhodou.
Chcete být součástí? Podívejte se na:
www.vedanasbavi.cz/kariera-lektor a dejte nám
o sobě vědět! Nebo také rovnou volejte a pište na tel.
723 583 574 nebo na apolakova@vedanasbavi.cz
Těšíme se na Vás.
Tým Věda nás baví, o.p.s.
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BUDWEISER BRASS ENSEMBLE

pořádá v kostele Všech svatých v K. Újezdu
20. 10. 2019 od 18 hodin Koncert duchovní hudby
Program: G. F. Händel, J. S. Bach, L. V. Beethoven
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu. Koncert je podpořen obcí Kamenný Újezd

