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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
V této nelehké době si všichni musíme zvykat
na jiný režim, než na který jsme byli zvyklí a společně se musíme řídit platným vládním nařízením, hygienickými pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR,
nařízením hejtmanky Jihočeského kraje apod. Jednotlivá nařízení se podle vývoje situace často mění,
proto vám všem doporučuji sledovat televizní zpravodajství, číst denní tisk, abyste měli co nejčerstvější
informace. Obec pak v reakci na aktuální nařízení
poskytuje občanům pokyny, které se týkají života
a dění v naší obci, prostřednictvím vývěsek a zveřejněním na webových stránkách obce buď na úřední
desce nebo v aktualitách.
Nyní zveřejňuji informace, platné v době vydání
tohoto zpravodaje. Od 20. 4. 2020 jsou úřední hodiny Obecního úřadu Kamenný Újezd stejné, jako byly
před zavedením mimořádných opatření:
• Obecní úřad pondělí, středa 7:30–11:30
a 12:30–17:30, pátek 7:30–11:30.
• Czech POINT pondělí, středa 8:00–11:00
a 12:30–17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00–11:00.
Obecní úřad však dle pokynů ústředních orgánů
upřednostňuje i nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech
případech, kdy je to možné.
Osobní kontakt je možný pouze v neodkladných
případech a za těchto podmínek: dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, zamezení
shlukování osob na chodbách a používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének.
Nadále je pozastaveno přijímání místních
poplatků a nájemného v hotovosti. Poplatky (odpad, psi, hroby) mohou občané platit kartou nebo
převodem na účet 101631442/0300, popř. na účet
4225231/0100. Termín zaplacení poplatků za odpad a psy dle vyhlášky je stanoven do konce května.

Významná data • • • • • • • • • • • •
1. 5. Svátek práce
8. 5. Den vítězství
10. 5. Svátek matek
Nájemné pouze na účet č. 194 671 610/0300.
Sběrný dvůr je po omezení znovu otevřen v letním provozu.
Velmi si vážím iniciativy některých občanů, kteří aktivně pomáhají obci např. se šitím roušek, roznášením obecních zpravodajů, zajišťováním nákupů
pro seniory, poskytnutím hygienických a dezinfekčních potřeb apod. Těmto občanům patří velké poděkování a úcta.
Na druhé straně se ale mezi námi najdou lidé,
kteří nerespektují nařízení, shlukují se, popíjejí alkohol a potom ničí obecní majetek. Jiní zase „zkrášlují“
své zahrádky tím, že „kradou“ rostliny z okrasných
nádob umístěných na veřejném prostranství. Tito
lidé si naopak nezaslouží nic jiného než pohrdání
a velmi mě mrzí, že ani v této nelehké době v sobě nenajdou ani základní míru slušnosti a ohleduplnosti
k práci druhých.
I když v tomto „koronavirovém období“ se zdá,
že se leckde život zastavil, u nás některé práce stále
probíhají. Na Bukovci se buduje dle projektu nové veřejné osvětlení, dále se prodloužilo veřejné osvětlení
z Bukovce směrem k Plavnici, jedno světlo se přidávalo v Milíkovicích a prodlouží se i v Rančicích. Byl
zadán také projekt na veřejné osvětlení v Opalicích.
Dokončení křižovatky u Trefy se úspěšně podařilo,
vznikly zde dva osvětlené přechody a tím se na tomto
úseku zvýšila bezpečnost pro chodce, především pro
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školáky. Projekt na vodovod v Milíkovicích je připraven, čekáme na stavební povolení a samotná realizace je naplánovaná na příští rok.
Modernizace interiéru v budově obecního úřadu se také chýlí ke konci a připravuje se realizace
nového stání pro kontejnery s úpravou komunikace
v dolní části Náměstí.
V měsíci dubnu každoročně vítáme naše nově
narozené občánky. V tomto roce proběhne přivítání
do života těch nejmladších pravděpodobně až na podzim. Rodiče budeme aktuálně včas informovat.
Letos také uplyne 75 let od konce II. světové
války. U příležitosti uctění památky padlých a umučených v I. a II. světové válce Obec Kamenný Újezd
ve spolupráci s místními Baráčníky pořádá každo-

ročně lampionový průvod, při kterém se pokládají
květiny u pomníku padlých na Náměstí a na hrob
neznámého vězně na hřbitově. Současná situace
nám však toto neumožňuje. Na umučené a padlé
ale určitě nezapomeneme a květiny položí zástupce
obce a zástupce Baráčníků bez účasti veřejnosti.
V květnu jsme původně plánovali tradiční setkání seniorů, ale bohužel, i tuto akci budeme muset odložit. Stále věříme, že se epidemii podaří společnými
silami zvládnout a všechny zrušené a neuskutečněné
akce zorganizujeme ve spolupráci s kulturní komisí
v náhradních termínech, až to bude bezpečné.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřála hodně
trpělivosti a především hodně zdraví.
Ing. Jitka Šebelková

Oznámení o přijímacím
řízení do MŠ 2.–16. 5. 2020

Talentové zkoušky
ZUŠ Velešín 9. 6. 2020

Přijímání dětí do MŠ na rok 2020/2021 proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním
od některých tradičních postupů. O způsobu jsou
všichni rodiče informováni prostřednictvím webových stránek školy. Pro příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání je určeno dostatečně dlouhé období
v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od
2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti,
které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy

Talentové zkoušky pro zájemce o studium v hudebním oboru proběhnou v úterý 9. června 2020.
Pro více informací, prosíme, sledujte naše webové
stránky www.zusvelesin.cz.
Zájemci o studium ve výtvarném oboru se mohou e-mailem hlásit na zus@zusvelesin.cz, následně
budou informováni o termínu talentové zkoušky.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Za ZUŠ Velešín
Marie Procházka Štanglová

Májová pobožnost 14. 5. 2020 Gratulujeme jubilantům!
Májová pobožnost se bude konat v Krasejovce
ve čtvrtek, dne 14. 5. 2020 v 18 hodin - u kapličky sv.
Jana Nepomuckého (u Soukupů). Celebrovat bude
pater Václav Zentner, farář z Římova. Akce se bude
konat v omezeném počtu účastníků za dodržení
všech hygienických nařízení.

V měsíci květnu oslaví své významné životní
jubileum tito spoluobčané:

Výlet na Moravu se nekoná

Frnková Jana
Opekarová Ludmila
Stegbauer Václav
Havlíčková Jana
Straková Anna
Petrů Pavel

70 let
70 let
70 let
75 let
80 let
80 let

ČOS T.J. SOKOL Kamenný Újezd oznamuje, že
z důvodu koronavirové pandemie se květnový výlet
do Moravského krasu nekoná.

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

