Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Prosinec 2019

Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Letošní rok byl pro naši obec pracovně náročný,
ale mohu říci, že většina našich úkolů a plánů byla
zdárně dokončena nebo stále probíhá. Za největší
úspěch považuji získání dotace z MZe na výstavbu
čistírny odpadních vod v Krasejovce ve výši 48 % celkových uznatelných nákladů a zároveň příslib 10%
dotace od Jihočeského kraje. Byly dokončeny tolik
v minulosti diskutované chodníky na náměstí včetně
kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení. Letos
jsme opět doplnili vánoční výzdobu na náměstí včetně osvětlení vánočního stromu.
Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozvala
na předvánoční kulturní a společenské akce, které
si pro nás připravila nejen kulturní komise obce, ale
i další spolky.
Přeji vám všem příjemné adventní období,
spokojenost a radost z naplnění svých snů a přání,
hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Ing. Jitka Šebelková

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci prosinci oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Ondřichová Ludmila
Srp Miroslav
Prajsová Jaroslava
Hlásek Jaroslav
Klabouch Rudolf
Votavová Milada
Štindl Bohumír
Brožová Božena

70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
85 let
90 let
91 let

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

Termíny vánočních akcí • • • • • •
30. 11.
11. 12.
14. 12.
18. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
31. 12.

Jarmark a rozsvícení vánočního stromu
Vánoční jarmark v základní škole
Folk-pop-rockové koledy
Rybova mše vánoční
Vánoční koledování a živý betlém
Koncert Swing tria Avalon
Štědrodenní zpívání na návsi
Poslední leč
Silvestr

24.–26. 12. Vánoční svátky • • • •
VI. zasedání Zastupitelstva obce
se koná ve středu 11. prosince 2019
od 17 hodin
ve velké zasedací místnosti obce
- Budějovická 55. Program je uveřejněn
na úřední desce OÚ a webových stránkách obce.

Prodej vánočních kaprů
v neděli 22. 12. 2019 od 9:00 hodin
(do vyprodání zásob)
v zahradě u Babků, Dělnická č. p. 206
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Informace Obecního úřadu Kamenný Újezd
Úřední hodiny o svátcích
Pondělí 23. 12. 2019

7:30–11:30

Pátek 27. 12. 2019

7:30–11:30

Pondělí 30. 12. 2019

7:30–11:30

Pátek 3. 1. 2020

7:30–11:30

V ostatní dny bude obecní úřad uzavřen. Žádáme
občany o respektování uvedeného omezení provozu. Děkujeme za pochopení!
Sběrný dvůr bude otevřen v pátek 20. prosince 2019
a 3. ledna 2020. Během ostatních dnů bude sběrný
dvůr uzavřen! Již od listopadu platí zimní provozní
doba - každou středu v době od 15 do 17 hodin a každý pátek v době od 8 do 11 hodin.
Svoz komunálního odpadu proběhne bez omezení
každou středu (25. 12. 2019 i 1. 1. 2020), dne 25. 12.
2019 budou svezeny i plasty.

Obec Kamenný Újezd
Vás srdečně zve
v sobotu 30. 11. 2019
od 10 do 16 hod
do sokolovny na

Předvánoční
lidový
jarmark
Těšit se můžete na vánoční perníčky,
adventní věnce, šperky, punč, apod.
Kulturní program:
1000 –1200 Dudácká muzika Bedrník
1230 a 1330 představení dětí ze ZŠ
1400 a 1500 Folklorní soubor Radost

V 17 hodin bude rozsvícen
vánoční strom na náměstí!

Místní poplatky
Místní poplatky za svoz odpadů, ze psů na rok
2020 a nájem hrobů placené hotově se budou přijímat do pokladny obce nejdříve 20. ledna 2020. Výše
poplatků a ostatní podrobnosti budou uveřejněny
v lednovém vydání obecního zpravodaje. Zároveň
žádáme, aby poplatky na rok 2020 hrazené převodem z účtu byly převáděny až po 1. lednu 2020!

Restaurace Rychta Kamenný Újezd
hledá pomocnou sílu a číšníka
Hledáme pomocnou sílu na úklid a případnou
pomoc do kuchyně. Vhodné i pro důchodce
(2 – 6 h. denně nebo dle dohody). Dále sháníme
obsluhu restaurace (možno i brigádně, včetně
zaškolení). Pracovní doba dle dohody.
Informace v Restauraci nebo na tel. 603 474 833

Náš Kameňák srdečně zve na

VÝČEPÁK
KAMEŇÁCKÝ
PIVNÍ KVÍZ

Sobota 30. 11. 2019
od 19:00 do 22:00
RESTAURACE RYCHTA
Pojďte si udělat jeden večer
s chytrou zábavou a pivem v ruce..
Přihlásit se můžete přes zprávy
na Facebooku Našeho Kameňáku
nebo zavolat na 605 445 840,
stačí nahlásit název týmu.
Max. počet osob na tým: 5
Vstup za osobu: 50 Kč
Vítězný tým vyhraje parádní ceny!
Těšíme se!!
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Vánoce v Kamenném Újezdu
Vánoční jarmark v ZŠ

Adventní bohoslužby

ZŠ a MŠ Kamenný Újezd zve veřejnost ve středu 11. prosince 2019 na 8. ročník „Vánočního jarmarku“. Jarmark s výrobky žáků a tradiční kavárnou
je plánován v budově ZŠ od 15:00 do 18:30 hodin.
Výtěžek z akce podpoří jako každoročně dětský domov v Boršově nad Vltavou.

V sobotu, ve dnech 7., 14. a 21. 12. 2019, vždy
od 7 hodin budou v kostele v Kamenném Újezdu
slouženy Staročeské roráty - adventní bohoslužby
v původní latinsko české podobě .

Skupina Krásky a zvěř
se svými hosty z Krasejovky, Římova a okolí Vás
zve na hudební podvečer s folk-pop-rockovými vánočními písněmi v sobotu 14. 12. 2019 od 18 hodin
v sokolovně v Kamenném Újezdu. Vstupné dobrovolné. V rámci podpory ekologie je vlastní sklenice
na punč vítána!

Živý betlém v sokolovně
Folklórní soubor Radost a Venkovská dudácká
muzika Bedrník zvou na tradiční ztvárnění živého
betlému, jak už bývá zvykem, v trochu jiné podobě.
V neděli 22. prosince 2019 od 17 hodin se těšíme
na vaši návštěvu v místní sokolovně.

Rybova česká mše vánoční
„hej mistře ...“
Tradičním vánočním dárkem Obce Kamenný
Újezd pro všechny občany je opět tradiční koncert,
který se uskuteční v kostele Všech Svatých v Kamenném Újezdě ve středu dne 18. prosince 2019 od 18
hod. Účinkují:
• Pošumavská komorní filharmonie
•S
 ólisté: Marie Krejzová - soprán,
Vladimíra Janovská - alt,
Václav Janovský - tenor, Viktor Toms - bas
• Pěvecký sbor Česká píseň Prachatice
• Soubor zobcových fléten
Dirigent: Karel Haymann
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován
pro centrum Arpida České Budějovice.

Svěcení
kamenného kříže
Svěcení kamenného kříže
a kněžského hrobu místního rodáka, děkana Františka Puffera,
se koná v sobotu, dne 21. prosince 2019 od 14 hod. uprostřed nového hřbitova. Veřejnost vítána.

Swing trio Avalon
Vánoční atmosféru a pohodové chvíle nabízí
15. vánoční swingový večer. O kvalitní zábavu se
tradičně postará Swing trio Avalon. Jedinečný koncert, jehož pořadatelem je ČOS TJ SOKOL Kamenný Újezd, se bude konat v pondělí 23. prosince 2019
od 19 hodin v místní sokolovně.

Štědrodenní zpívání v parku
Na Štědrý den ve 12 hodin si přijďte společně
s Venkovskou dudáckou muzikou Bedrník zazpívat
nejznámější české koledy. Na zahřátí bude připraven
horký punč. Přijďte se chvíli zastavit po předvánočním shonu a popřát si se svými sousedy a přáteli.

Poslední leč s Leťáky
Obec Kamenný Újezd Vás srdečně zve na poslední leč. Přijďte 25. 12. 2019 ve 20 hodin do místní sokolovny. K tanci a poslechu zahraje kapela Leťáci. Těšit se můžete na bohatou, nejen zvěřinovou
tombolu a další překvapení. Vstupné 150 Kč. Předprodej bude zahájen 2. 12. 2019 na obecním úřadě
v úředních hodinách. Myslivecký stejnokroj vítán!
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Vánoce v Kamenném Újezdu
Adventní odpoledne v kostele Všech svatých v K. Újezdu
Srdečně zveme všechny na malé zastavení v předvánočním shonu. Přijďte prožít pár chvil klidu při
poslechu písní, hudebních skladeb a zajímavých příběhů. Rádi Vás přivítáme 2., 3. a 4. adventní neděli

(8., 15. a 22. 12. 2019), vždy odpoledne v 17:00 hodin. Přijít může každý, velký i malý, i ten, který ještě
nikdy v kostele nebyl.

Tříkrálová sbírka 2020 - budete i Vy králem?
Tradiční Tříkrálová sbírka bude probíhat i v Kamenném Újezdu a okolních
osadách. Po dohodě s Městskou charitou v Českých Budějovicích a vedením
obce bude nemalá část sbírky použita
na místní charitativní účely. Další části
sbírky podpoří nejen celostátní projekty, ale především projekty našeho
kraje.

Koledovat budeme od pátku 3. ledna do neděle 5. ledna 2020. Pokud se
chcete stát koledníkem nebo vedoucím
skupinky a aktivně se zapojit do sbírky, přihlaste se prosím do 15. prosince.
Kontakt na koordinátora sbírky dostanete na obecním úřadě v Kamenném
Újezdu.
Jiří Jantač

Vánoční bohoslužby léta páně 2019
Kamenný Újezd

Doudleby

Střížov

Římov

Neděle 22. 12. 2019
4. neděle adventní

9.30

11.30

7.45

8.15

Úterý 24. 12.
Štědrý den

16.00 pobožnost
u jesliček

-

-

8.15
16.00 pobožnost u jesliček
24.00 půlnoční mše sv.

Středa 25. 12.
Boží hod vánoční
(zasvěcený svátek)

9.30

11.30

7.45

8.30

Čtvrtek 26. 12.
Svátek sv. Štěpána

9.30

-

7.45

8.30
17.00 pobožnost u jesliček
- svatoštěpánská koleda

Pátek 27. 12.
Svátek sv. Jana, evangelisty

16.30 mše sv.,
poté žehnání vína

-

-

18.00 mše svatá,
poté žehnání vína

Sobota 28. 12.
Svátek svatých mláďátek

-

-

-

18.00

Neděle 29. 12.
Svátek sv. Rodiny

9.30

11.30

7.45

8.15

Úterý 31. 12.
Památka sv. Silvestra

16.30

-

-

18.00

Středa 1. 1. 2020
Nový rok, slavnost Matky Boží
(zasvěcený svátek)

9.30

11.30

7.45

18.00

