Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Slovo starostky
Vážení spoluobčané!
Zima se opět k nám vrací a my se připravujeme
na dobu vegetačního klidu. Omlouvám se za chybu
v předchozím čísle zpravodaje, kde jsem ukončovala
vegetační klid a on teprve nastává. V říjnu se dokončila poslední výsadba rostlin a stromů na náměstí
a dalších veřejných plochách, na které se podíleli
členové kulturní komise a soubor Radost. Úpravy
terénů v parku a bezpečnostní mechanické zařízení
pro stavění májky, které je připraveno na příští rok,
prováděli pracovníci technické správy obce. Děkuji
všem zúčastněným za jejich práci.
V minulém měsíci obec obdržela rozhodnutí
o přidělení dotace na stavbu čistírny odpadních vod
v Krasejovce ve výši 5 721 000 Kč. Celkové výdaje
na uvedené dílo budou činit téměř 11 796 000 Kč.
Zhotovitelská firma Zvánovec a.s. převzala stanoviště a zahájila stavební práce. Předpokládaný termín
dokončení stavby je září 2020.
Prodloužení chodníku k viaduktu pro bezpečný průchod chodců přes připojovací komunikace
na E55 je dokončeno a předáno. V průběhu listopadu bude na náměstí dokončena rekonstrukce

Listopad 2019

Státní svátek • • • • • • • • • • • • • • •
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii

Přehled termínů • • • • • • • • • • • • •
1. 11.
2. 11.
2. 11.
2. 11.
17. 11.
30. 11.

Poutní mše svatá
Památka zesnulých
Běžecké závody
Dýňování
Ornitologické dopoledne
Předvánoční jarmark
a rozsvícení stromu

veřejného osvětlení s novými úspornějšími svítidly,
na II. etapu obnovy chodníků v horní části náměstí
nad rybníkem byla po výběrovým řízení radou odsouhlasena firma Jiří Jokl, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
V aleji na Plav byl odborné firmě zadán bezpečnostní řez letitých stromů, převážně dubů, z nichž
v poslední době docházelo k padání suchých větví.
I v průběhu zimy bude tato firma spolu s našimi pracovníky v prořezu pokračovat. Prosím, dbejte při
průjezdu tímto místem zvýšenou opatrnost.
Z důvodu budování dočasných komunikací
při stavbě dálnice v úseku
Bukovec - Krasejovka byl
od 23. října 2019 na silnici 1. třídy I/3 omezen provoz (kyvadlově). Následně,
od 7. 11. do 21. 11. 2019, se
bude ve 2. etapě těchto úprav
vyjíždět z Milíkovic přes
Krasejovku a provoz do Milíkovic bude veden přes nově
vybudovanou komunikaci
dle označení. Více na úřední
desce OÚ vč. webových stránek obce (veřejná vyhláška
- opatření obecné povahy).
Ing. Jitka Šebelková
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Kultura

Vyhlášení výsledků soutěže
o nejlepší knihovnu ČR roku 2019
Jak jsme se již zmínili v dřívějších číslech obecního zpravodaje, naše knihovna se stala knihovnou
roku Jihočeského kraje za rok 2019. Tím se dostala
do výběru 13 knihoven z celé České republiky, které
se zúčastnily celostátní soutěže o knihovnu roku.
Do naší obce přijela na konci srpna pětičlenná
komise, která zde více jak dvě hodiny hodnotila, podle přísných kritérií a standardů, jak se naše knihovna stará o své čtenáře.
Vyhlášení nejlepší knihovny roku ČR se konalo
3. října 2019 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze.
Na prvním místě se umístila obecní knihovna
z Větrného Jeníkova, která oslovila komisi mimo jiné
i tím, že přemístila svou knihovnu do zrekonstruovaných zámeckých prostor.
Na druhém místě skončila obecní knihovna
z Lomnice z Karlovarského kraje a třetí místo obsadila obecni knihovna ve Svijanech z Libereckého

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci listopadu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:

Mrázová Marie
Šnaiderová Marie
Kučera Jan
Zimová Marie
Mach Karel
Janská Marie
Raddová Marie
Hrádek Stanislav

70 let
70 let
75 let
85 let
90 let
91 let
93 let
94 let

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

kraje. Naše knihovna se spolu s ostatními umístila
na krásném čtvrtém místě. Odborná komise ocenila naši knihovnu za rozsáhlý a kvalitní knižní fond,
příjemné prostředí a za vstřícnost k požadavkům
čtenářů. V neposlední řadě byl oceněn i bohatý fond
dětské literatury s dětským koutkem, který zve malé
čtenáře, aby do knihovny chodili rádi.
Za zajímavost ještě stojí dodat, že v hodnocení
městských knihoven se na první místo dostala knihovna z Písku. Ta byla přemístěna do zrekonstruovaného
objektu základní školy a s využitím nejmodernější
technologie nabízí píseckým čtenářům své služby
v nadčasově pojatých prostorách. Až budete mít cestu
okolo, určitě se v městské písecká knihovně zastavte.
Za účast v soutěži, ale hlavně za skvělé umístění
obdržela naše obec finanční dar od Jihočeského kraje v hodnotě 10 tisíc Kč.
Mgr. Helena Veselá, vedoucí obecní knihovny
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Lesní správa a pila Kamenný Újezd, provozovna Hamr

nabízí palivové dřevo na prodej

Palivo štípané
rovnané, metrové

Palivo štípané
sypané, polínka

Palivo balík
krajiny, osámky

1 balík – 1 prm
700 Kč/prm + 15 % DPH

Žok – 1,22 prms
652 Kč/prms + 15 % DPH

1 balík – 2 prm
200 Kč/prm + 15 % DPH

805 Kč/prm vč. DPH

915 Kč/žok vč. DPH

460 Kč/prm vč. DPH

Kontaktní osoba: Mgr. František Slovák, tel. 737 683 391, e-mail: pila.hamr@seznam.cz
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Ze školních lavic
Prázdniny skončily, nový školní rok uzavírající druhou dekádu začal. Přivítali jsme celkem 37
prvňáků a celkových 306 žáků bylo rozděleno do 14
tříd, škola je na maximální možné hranici své kapacity co do počtu žáků, tak i prostorově.
V letních měsících se leccos změnilo. Byly vyměněny, v souladu s historickým rázem, hlavní
vchodové dveře původní staré budovy, rekonstruovány 2 kabinety, přibyla jedna kancelář, opravena
byla poškozená část střešní krytiny u tělocvičny.
Prázdninový klid nebyl ani v MŠ. Byla dokončena
rekonstrukce elektrických rozvodů a osvětlení v přízemní části budovy u školní kuchyně, vyměněny
radiátory a koberec v jedné ze tříd, z dotačního programu byl spolufinancován a vybudován pocitový
chodník na zahradě.
„Zub času“ se začíná nemilosrdně na budovách
projevovat, jejich údržba je a bude stále více nákladná a jsme velmi rádi, že zastupitelé obce vždy myslí
při schvalování rozpočtu obce i na školu a věříme, že
jejich přízeň si škola a její součásti zachová i nadále,
protože ostudu svým vzhledem rozhodně nedělá. Je
tedy otázkou k zamyšlení, jak školu prostorově rozšířit a posunout, když by se měla i nadále rozvíjet
tak jako za posledních několik let. Byla by nezbytná
mnohamiliónová investice podobná té z r. 2013, kdy
se rozšiřoval o kontejnerovou třídu areál mateřské
školy. Pro takové rozhodnutí pak nestačí pouhá vize
a představa ředitele školy, ale i kus osobní odvahy
právě zastupitelů obce.
Vlastní provoz školy ve školním roce 2019/20
zásadními změnami neprojde, ustálí se již ty zavedené, které ukazují, že byly oprávněné, potřebné
a správné. Změnou, pro rodičovskou veřejnost příznivou a vstřícnou, je nepatrné prodloužení doby

Masáže
Revit

provozu MŠ a také občasná volba druhé varianty přílohy jídla resp. oběda podávaného ve školní jídelně
základní školy.
Změna nastala i ve složení školské rady, kde
pana Ing. Šebu, zastupujícího zákonné zástupce,
nahradil pan J. Rendl. Chtěli bychom touto cestou
p. Šebovi poděkovat za práci, kterou ve ŠR odvedl.
Žákům i letos během školního roku nabídneme
množství vzdělávacích akcí, kurzů a exkurzí - např.
plavecký výcvik a závody, bruslařský kurz, 3 lyžařské a 1 lyžařsko-snowboardový kurz (který ale již
víme, že nebude pro nezájem naplněn?!) a mnoho
dalších sportovních aktivit, biologickou a kulturně-historickou exkurzi, několik projektových dnů,
zorganizujeme již tradiční charitativní vánoční
trh s vystoupením žáků, bezpočet jiných výchovně
vzdělávacích akcí, „vědomostní“ olympiády a soutěže, v létě nás opět čeká letos povedená červnová
letní slavnost. Uplatnění mohou žáci najít i v mimoškolních aktivitách nabízených zájmových kroužků,
které budou otevřeny dle zájmu žáků. Nadále budou
probíhat i zaběhnuté sběrové akce kaštanů a žaludů,
starého papíru a oleje.
Rodičům chceme nabídnout vstřícné jednání
a požádat je o pochopení, podporu, respekt a úzkou
konstruktivní spolupráci, jelikož to jsou věci, bez
kterých se vzájemně neobejdeme.
Sami teprve uvidíme a jsme v očekávání toho, co
sebou přinese, v médiích již dlouhodobě prezentovaný nový způsob financování školství. Kéž by s ním
přišel do škol, tu naší nevyjímaje, i zdravý selský
rozum a duch a nezkreslené informace, které pak
vrhají všeobecně špatný stín a vyvolávají zbytečné
pochybnosti.
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy

Bolí Vás záda?
Máte zablokovaný krk?
Trápí Vás bolavé rameno?
Nesehnete se ke tkaničkám?
Už jste si zase ublížili na fotbale?
Bolí vás po tréninku celé tělo?

Volejte 777 28 29 40
Vít Veselý, Milíkovice
Přijedu k vám domů,
namasíruji Vás,
zatejpuji a budete
zase jako rybička!
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Sport
TJ Sokol Kamenný Újezd, oddíl ASPV pořádá v sobotu 2. 11. 2019

Běžecké závody v rámci XXXVIII r. G-P
	 900 h. prezence závodníků
1100 h.	Závod v běhu na 6,5 km (všechny kategorie běží společně)
Soutěž rodinných dvojic (rozdíl generace)
1300 h. Vyhlášení výsledků, tombola ze startovních čísel, losování
		 těch účastníků, kteří mají letošní 100% účast a těch, co mají
		 nadpoloviční účast za posledních 15 závodů
Pro urychlení prezentace je možno se předem přihlásit na mailovou adresu: vaclav.klima@email.cz
Startovné 120 Kč (35 Kč na občerstvení) bude uhrazeno při vyzvednutí startovního čísla.
Platí jen dospělí závodníci. Více o G-P vytrvalců na http://kamenak.jihoceskybezeckypohar.cz

Zprávy z farnosti

Listopadová pouť
Všichni svatí - letos s biskupem
V pátek 1. listopadu má v civilním kalendáři svátek Felix (tzn. Šťastný) a zároveň v církevním kalendáři je slavnost Všech svatých, dalo by se říci „Všech
Šťastných“. Každoročně tak oslavujeme ty, kteří žili
hrdinsky příkladný život v lásce k Bohu i druhým.
Náš kostel v Kamenném Újezdu není zasvěcený jednomu svatému, ale rovnou všem. Tím se zajistí, že
vlastně vzpomeneme na ty neznámé svaté všech dob
a všech míst.
Tímto vás zveme na poutní mši svatou, kterou
bude sloužit v pátek 1. listopadu v 16.30 náš diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil. Po mši svaté bude
požehnání přítomným věřícím a také celé obci.

Všechny svaté oslavíme ještě při pravidelné
nedělní bohoslužbě v 9.30 hod.
Dušičky - Památku věrných zemřelých - si budeme přípomínat v sobotu 2. listopadu.
Při bohoslužbě za zemřelé v 18.00 budeme naopak prosit za naše zemřelé, aby došli co nejdříve
plnosti života v nebi. „Aby ji tam nahoře nic nechybělo“... Po bohoslužbě půjdeme průvodem se svícemi na hřbitov, kde bude pobožnost za zemřelé.
Všichni jsou srdečně zváni.
Pravidelné bohoslužby: neděle 9:30 - pátek 16:30 h.
S přáním božího požehnání P. Dominik Ettler,
od července nový správce římsko-katolické farnosti

Jazyková škola Cizinka,
Caparti a Charming Daisies
Kurzy pro veřejnost

Capartí angličtina v MŠ

Pro dospělé jsme připravili kurzy italštiny, němčiny
a francouzštiny na pondělí, úterý a středu v prostorách JŠ Cizinka (učebny ZŠ Kamenný Újezd).

V letošním roce bude Capartí angličtina pokračovat
ve středu opět přímo v areálu mateřské školy, tentokrát s novou zahraniční lektorkou Veronikou.

Přihlašujte se přes naše www stránky: www.jazykova-skola-cizinka.cz (tel. 775 089 149)
Mgr. Barbara Štrejnová – Cizinka

