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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
V současné době zažíváme dramatické chvíle
v souvislosti s šířící se nákazou koronaviru. Situace
se mění každým dnem a každý den vydává vláda ČR
nová nařízení. Situaci sledujeme a snažíme se operativně přizpůsobit všem opatřením vlády. Než se
situace uklidní a počet nakažených začne klesat, vyzýváme všechny občany, aby striktně dodržovali veškerá nařízení a doporučení, která vláda, resp. obec
vydala a bude ještě vydávat, aby omezili na minimum kontakt s ostatními lidmi a pohyb ve veřejných
prostorách. Řešení záležitostí, které jdou odložit,
po dobu trvání nařízené karantény prosíme, odložte, snažte se komunikovat více prostřednictvím
mailů, sociálních sítí a telefonů. Pokud budete mít
k vyřízení nějakou neodkladnou záležitost, úřední
hodiny obecního úřadu jsou po dobu nařízené
karantény pouze v pondělí od 8:00 do 11:00 hodin
a ve středu od 13:00 do 16:00 hodin. Obecní úřad
dočasně pozastavuje přijímání místních poplatků
a nájemného v hotovosti. Poplatky (odpad, psi, hroby) mohou občané i nadále platit převodem na účet
č. 101 631 442/0300 nebo č. 4225231/0100. Nájemné lze převést pouze na účet č. 194 671 610/0300.
V případě nařízené karantény bude rovněž uzavřen
sběrný dvůr.
Dodržujte všechny doporučené hygienické návyky, buďte ohleduplní ke svému okolí a v případě
pohybu mezi ostatními lidmi (nákupy, cestování
autobusy, vlaky a MHD, čekárny, apod.) používejte roušky či jiné vhodné zakrytí úst a nosu. Pokud
to není nezbytně nutné, zůstaňte doma. Volný čas
můžete využít k odpočinku či k domácím pracím,
na které máte za normální situace málo času. Není
potřeba šířit paniku, obchody fungují, a pokud se
mezi Vámi najde někdo, kdo si sám nemůže obstarat
nákup potravin nebo léků, může telefonicky kontaktovat obecní úřad (387 998 204, 387 998 500) nebo
přímo starostku obce (724 383 539). Obecnímu úřa-

du se hlásí dobrovolníci z řad studentů, sportovců
a ostatních občanů, kteří jsou ochotni pomoci.
Velmi si vážím všech lidí, kteří nabízejí pomocnou ruku, ale také žen, které šijí roušky pro svou rodinu, své blízké, sousedy a pracovníky, kteří musejí
zajišťovat fungování důležitých provozů. Říká se, že
v nouzi poznáš přítele a v krizových situacích se ukáže charakter lidí. V tomto případě to platí dvojnásob.
Věřím, že dodržováním hygieny a ohleduplností
vše společně zvládneme a zase nastanou lepší časy.
Pro získání aktuálních informací, které se týkají naší
obce, doporučuji všem občanům sledovat úřední
desku, webové stránky www.kamenny-ujezd.cz,
popř. facebook obce a také webové stránky praktického lékaře www.jsclinik.cz.
Na měsíc duben jsme měli v plánu opět uskutečnění akce „Ukliďme Česko“ a v souvislosti s velikonočními svátky připravoval soubor Radost velikonoční výstavu. Je mi to moc líto, ale obě tyto akce se
vzhledem k současnému dění nemohou konat, stejně
tak, jako musela být zrušena obě ohlášená březnová
divadelní představení. Jakmile se situace uklidní,
jistě najdeme nové termíny a většina zrušených akcí
bude uskutečněna.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřála
hodně sil, trpělivosti a hlavně zdraví, abyste mohli
v klidu, v kruhu svých blízkých, strávit svátky jara velikonoční svátky.
Ing. Jitka Šebelková
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Aktualizace informací k zápisu do 1. ročníku
ZŠ Kamenný Újezd na školní rok 2020/2021
Zápis do 1. ročníku proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole podáním přihlášky. O způsobu
budou všichni rodiče informováni prostřednictvím webových stránek školy nebo jim budou informace předány v MŠ.
Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce určíme dostatečně dlouhé období v rozmezí
stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020
do 30. 4. 2020.

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že toto kritérium nestačí, rozhoduje
losování, které je provedeno transparentně.
Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku
do 31. 8. 2020 a děti, které již měly odklad školní docházky.
Na 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
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy

Farnost Kamenný Újezd
Drazí přátelé,
jsme v době, kdy veškeré naše plány jsou ty tam.
S nadsázkou se říká, že Boha je možné „obveselit“
tím, když mu řekneme své podrobné plány do budoucna. Píši tento velikonoční pozdrav o svátku sv. Josefa
(19. března). Kdo znáte příběh o Ježíšově dětství, víte,
že Ježíšova matka Marie i její snoubenec Josef si svůj
život představovali úplně jinak. Pro oba dva bylo překvapením, že se Marie má stát matkou Božího syna.
Podobně bylo pro apoštoly překvapením, že Kristus
po své velmi bolestné smrti opravdu vstal z mrtvých.
A přitom svým učedníkům předpovídal, že znovu
bude žít. Jedním z originálních titulů Boha je Bůh
- Překvapitel. Jsme v situaci, která nás překvapuje

Ortopedická ambulance
MUDr. Petr Sejk
Poliklinika Český Krumlov
Kontakt: 380 711 289, 606 334 175
Přijatelné objednací lhůty.
Doporučení obvodního lékaře není nutné.

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

a přesahuje. Někdo se ptá, zda budou letos Velikonoce. Odpověď je: Velikonoce jistě budou! Celý křesťanský svět si i letos připomene události vyvrcholení
života Ježíše Krista. Je jisté, že Boží hod Velikonoční
- Slavnost Vzkříšení - oslavíme v neděli 12. dubna
Léta Páně 2020. Zůstává ale otázkou, JAK je budeme
slavit. Bohoslužby budou oznámeny na webu farnosti
https://farnost-kamenny-ujezd.webnode.cz/
Pokud by někdo z vás prosil návštěvu kněze,
zejména nemocní, neváhejte se na mě obrátit. Telefon: 721 257 980. Denně na celou farnost Kamenný
Újezd i své další menší farnosti Střížov a Doudleby
pamatuji v modlitbách.
P. Dominik Ettler, administrátor farnosti K. Újezd

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci dubnu oslaví své významné životní
jubileum tito spoluobčané:
Reitingerová Božena 70 let
Ondřich František 70 let
Petrů Marie
75 let
Nedorost Jan
75 let
Píchová Růžena
80 let
Šmejkal Václav
80 let
Přejeme hodně štěstí,
pevné zdraví a spokojenost
do dalších let.

