Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Březen 2020

Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Úvodem bych chtěla poděkovat všem sponzorům, firmám i jednotlivcům, kteří štědře přispěli
do bohaté tomboly reprezentačního plesu naší obce
a tím potěšili jeho účastníky.
V únoru byly zahájeny práce na úpravě křižovatky u Trefy. Po dobu stavebních prací, tj do konce
dubna, dojde k nezbytnému omezení pohybu osob
a vozidel na tomto úseku. V rámci zajištění bezpečnosti bude provoz vozidel řízen světelným značením,
proto dbejte, prosím, při průjezdu stavbou zvýšené
opatrnosti a berte ohledy na chodce a děti směřující
do školy či ze školy.
Minulý měsíc bylo ukončeno výběrové řízení
na workoutové hřiště v areálu základní školy, kdy
nejvýhodnější nabídku podala firma WO club s.r.o.
Práce budou prováděny na jaře a ještě před prázdninami se uskuteční ukázková prezentace využití jednotlivých prvků za účasti profesionálních cvičitelů,
kteří seznámí zájemce s tímto druhem sportu.
Při výstavbě dálnice u Krasejovky došlo v únoru
k přerušení původní účelové komunikace Krasejovka - Milíkovice Dočasná trasa je nyní přechodnou
úpravou provozu svedena na silnici III/00354a (silnice Kamenný Újezd - Velešín). Podrobný zákres
situace je na webových stránkách obce ve veřejné
vyhlášce na úřední desce.
Vzhledem k ukončení nájmu ze strany současného nájemce Obec Kamenný Újezd nabízí do pronájmu nebytové prostory pro podnikání - k provozování služeb (současná restaurace Pedross).
Podrobnosti jsou uveřejněny na úřední desce vč.
elektronické.
Závěrem bych Vás ještě požádala o shovívavost
při rekonstrukci chodeb a ordinace praktického lékaře v budově obecního úřadu. Práce byly zahájeny
v druhé polovině února a potrvají téměř do konce
března. Proto, prosím, omezte vyřizování svých zá-

Přehled termínů • • • • • • • • • • • •
11. 3. VII. zasedání zastupitelstva obce
15. 3. Divadlo - scéna mladých Strakonice
21. 3. Běžecké závody
27. 3. Divadlo - ochotnický spolek Lišov
28. 3. Výčepák
29. 3. Začátek letního času 02:00 03:00

VII. zasedání Zastupitelstva obce
Kamenný Újezd se koná ve středu
11. března 2020 od 17 hodin
ve velké zasedací místnosti obce
- Budějovická 55. Podrobný program bude
v zákonné lhůtě uveřejněn na úřední desce.
ležitostí (vč. placení místních poplatků) na pouze neodkladné věci a pokud to dovolí Váš zdravotní stav,
odložte i návštěvu praktického lékaře na vhodnější
dobu. Aktuální informace k provozu ordinace sledujte na webu www.jsclinik.cz
Ing. Jitka Šebelková
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Stodola plná kultury
Vážení občané, nejen kulturní komise, ale všichni, kdo chtějí během letních měsíců pořádat kulturní
akce u základní školy, si musí vždy zajistit postavení
stanů, mobilní toalety a další nezbytné organizační
a technické věci, které jsou velmi náročné na přípravu a ne vždy zcela komfortní pro návštěvníky.
Podobně je tomu i v případě setkání, která se konají
v parku na náměstí, kde rovněž chybí veškeré zázemí
včetně potřebného osvětlení.
Jelikož bychom byli rádi, abyste měli nejen Vy,
ale i organizátoři společenských setkání dobré podmínky a nic nerušilo dojem z kulturních zážitků, zadala obec vypracování architektonické studie na podobu a uspořádání trvalého víceúčelového objektu
u školy o přibližné velikosti 12 × 27 m a maximální
výšce 8 m. Pod jednou střechou by zde mělo být pódium o velikosti cca 9,5 × 5 m, za ním šatna pro účinkující a toalety. Největší část pak bude samozřejmě
tvořit taneční parket a místo, kde lze rozmístit buď
lavice se stoly (pivními sety), nebo pouze židle pro
více jak 200 osob v případě konání koncertů nebo
divadelních představení. Plánovaný objekt bude sice
zastřešen, ale po stranách volně otevřen na okolní
pozemek. V případě nepříznivého počasí jej bude
možné ze stran uzavřít textilními clonami. Předložená studie počítá s velkou variabilitou prostoru, aby jej

bylo možno upravit podle připravovaného programu.
Vy, kteří navštěvujete pravidelně letní akce odehrávající se na pozemku vedle školy, jistě potvrdíte,
že si naše obec takový prostor zaslouží. Tímto krokem by se měla vyřešit řada problémů s pořádáním
venkovních kulturních a společenských akcí. Prostor
bude využíván nejen obcí, ale i školou a školkou, propůjčit si ho budou moci i místní spolky a organizace.
Architektonickou studii a 3D vizualizaci multifunkčního objektu vypracovali Ing. arch. Petr Skála
a Ing. arch. Jan Kabele z Českých Budějovic. Kompletní dokumentaci si můžete prohlédnout na webových stránkách obce (aktuality) nebo facebooku
obce Kamenný Újezd.
Věříme, že tento objekt najde v obci uplatnění
a bude sloužit ke spokojenosti všech občanů.

Šachový turnaj v knihovně
Turnaj byl vyhlášen v loňském roce a byl zahájen
v předvánočním čase. Hrál se průběžně dva měsíce
vyřazovacím způsobem a zúčastnilo se ho 12 hráčů.
Šachový turnaj byl zpestřením pro návštěvníky
knihovny a pro samotné účastníky byl testem jejich
hráčských schopností a umění. Věříme, že všichni
měli ze hry radost, dobře se pobavili a někdy příště se
opět sejdou nad šachovnicí. Možná, že další ročník
„kameňáckého“ šachového turnaje přiláká i ostatní
milovníky šachu.
A kdo nakonec skončil na stupních vítězů?
1. místo: Petr VLAŠÁNEK
2. místo: Jan DICHTL
3. místo: František POSTL ml.
Vítězům patří velká gratulace a všem zúčastněným
poděkování za účast.
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Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ
Kamenný Újezd na školní rok 2020/21
Proběhne ve dnech 1. a 2. dubna 2020 od 1330 do 1700 hodin v učebnách
současných tříd IV. A (č. dveří 14) a IV. B (č. 12) a v jídelně (č. dveří 16)
• při zápisu předloží zákonní zástupci: občanský průkaz, rodný list dítěte a současně i vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)
• zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8.2020 a děti, které již měly odklad školní docházky
•n
 a žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31. 8. 2020
- je nutné následně doložit kladné vyjádření poradenského zařízení či odborného lékaře

Oznámení o přijímacím řízení do MŠ
Přijímání dětí do Mateřské školy v Kamenném Újezdu proběhne
6. a 7. května 2020 od 1500 do 1630 hodin v budově Mateřské školy.
Zákonný zástupce dítěte předloží doklad o trvalém bydlišti dítěte, rodný list dítěte a doklad o řádném
očkování dítěte (potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno a může být přijato do MŠ).

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci březnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Lavičková Marie
70 let
Kiliánová Hana
70 let
Ondřich Josef
70 let
Klimešová Jaroslava 80 let
Turek Josef
80 let
Vávrová Františka 90 let
Votípková Božena 99 let
Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.

Realizace
a údržba
zahrad
• Pletí záhonů
• Sekání trávníků
• Stříhání keřů a živých plotů
• Celoroční údržba zahrad
Hana Bartyzalová, České Budějovice
tel.: 723 528 871
zahrady.bartyzalova@seznam.cz
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Sport
TJ Sokol Kamenný Újezd,
oddíl ASPV pořádá
v sobotu dne 21. 3. 2020

Běžecké závody
v rámci XXXIX. ročníku
Grand-Prix
Program:
830 prezence závodníků
930 běh nejmladších dětí na 0,5 km
1000 běh žákovských kategorií na 1,5 km
1030 dorost, příchozí, mílaři na 3 km
1100 závod v běhu na 15 km
1300 vyhodnocení bodování za rok 2019
1330 vyhlášení výsledků
Více na
www.kamenak.jihoceskybezeckypohar.cz
Přihlášky zasílejte předem na adresu:
vaclav.klima@email.cz

Kultura
Náš Kameňák srdečně zve na

VÝČEPÁK
KAMEŇÁCKÝ
PIVNÍ KVÍZ

4

Sobota 28. března 2020
od 19:00 do 22:00
RESTAURACE RYCHTA

Pojďte si udělat další 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!

Lesní správa a pila Kamenný Újezd, provozovna Hamr
nabízí palivové dřevo na prodej
Palivo štípané rovnané, metrové

750 Kč/prm

Palivo štípané, sypané, polínka volně ložená

750 Kč/prms

Palivo krácené štípané (bilke), volně ložené

580 Kč/prms

Palivo štípané, sypané, polínka v žoku

1 000 Kč/žok (1,22 prms)

Palivo balík – krajiny, osámky

460 Kč/balík (2 prm)

Palivo – surové kmeny, dvoumetrové

520 Kč/prm

Palivo – kuláče silné

450 Kč/prm

Kontaktní osoba: Mgr. František Slovák, tel. 737 683 391, e-mail: pila.hamr@seznam.cz. Ceny včetně DPH

Zahrady Oupic - kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577 • www.zahradyoupic.cz

Obec Kamenný Újezd Vás srdečně zve na komedii nejhranějšího francouzského dramatika
současnosti Floriana Zellnera o nevěře a „umění“ lhát

Představení se koná v neděli 15. 3. 2020 od 17 hodin v sokolovně
Vstupné 100 Kč, prodej na místě
Přijďte se společně zasmát a strávit tak příjemný nedělní podvečer.

27 / 3 / 2020

19:00

Sokolovna Kamenný Újezd
Vstupné dobrovolné

