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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Věřím, že červen konečně bude měsícem návratu života do normálních kolejí, i když za stálého dodržování pokynů hygieniků či nařízení vlády. Prošli
jsme obdobím, s kterým jsme se v našem životě ještě
nesetkali a pro každého z nás to možná bylo i poučení, že může být i hůř. A proto buďme pokorní a zároveň vděční, že jsme tuto dobu ve zdraví zvládli a tato
nemoc se nám vyhnula. Děkuji vám za disciplinovanost v dodržování všech pokynů a nařízení a přeji
vám sílu a zdraví.
Jistě jste zaznamenali, že dlouhodobě je neutěšený stav na odběrném místě biologického odpadu
(posečené trávy a větví). Po dohodě s provozovatelem kompostárny bude od června uveden zkušební
provoz jiného systému odběru, kdy po obci v Kamenném Újezdě budou přistaveny velkoobjemové kontejnery. Jeden bude umístěn před sběrným
dvorem a druhý u nádrže Lazna, kam budou moci
občané přivážet posečenou trávu, rostlinné zbytky a listí. Ukládání větví bude i nadále zachováno
u kompostárny na dosavadním místě, ale větve bude
přejímat obsluha pouze ve stanovenou dobu, a to
ve středu od 15 do 17 hodin a v pátek od 9 do 11
hodin. Po vyhodnocení tohoto zkušebního provozu
se stanoví další pravidla.
Rada obce zároveň stanovila pravidla pro
ukládání odpadu na sběrném dvoře, kam se naučili
někteří občané svážet i odpad ze svého podnikání.
Takovýto odpad je nutné likvidovat prostřednictvím
svozových firem nebo odvážet za poplatek přímo
na řízené skládky k tomu určené. Podrobné informace budou uveřejněny na webu obce v sekci odpadové hospodářství a rovněž budou k dispozici přímo
na sběrném dvoře.
Ve středu, dne 17. června 2020 se od 17 hodin
koná VIII. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd. Z důvodu dodržení hygienických opatře-
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ní bude místem konání zdejší sokolovna. S největší
pravděpodobností bude jedním z bodů programu
schvalování vypořádání námitek k Územnímu plánu,
které na základě vyjádření všech dotčených orgánů
zpracoval pořizovatel ÚP - Magistrát města České
Budějovice. Záleží to však na tom, zda toto vyhodnocení předá pořizovatel na obec tak, aby mohla být
dodržena zákonná lhůta pro zveřejnění programu.
Podrobný program bude k dispozici na úřední desce.
Naše obec se v letošním roce připojila k sousednímu Boršovu nad Vltavou a začala praktikovat současný trend, a to konkrétně omezením seče na vytipovaných plochách. Na záměrně nesečené travnaté
plochy jste mohli narazit na třech místech (v parčíku
na Náměstí směrem k Lazně, na travnatém prostoru
u křižovatky ulic Plavnická a Na Vyhlídce a před budovou technické správy. Zatím se jedná z velké části
o experiment, jehož cílem do budoucna je snaha zadržovat co nejvíce vláhy v krajině, pomáhat drobným
živočichům v jejich přirozeném vývoji a dosažení
většího zastoupení květnatých rostlin.
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Na závěr bych chtěla poděkovat těm občanům,
kteří udržují a sečou obecní plochy před svými nemovitostmi. Vzhledem k rozsáhlým výměrám veřejné zeleně je to pro pracovníky technických služeb
velká pomoc. Ne všichni občané nám vyjdou vstříc,
proto si této pomoci velmi vážíme. Není ani v našich

silách, abychom zajistili okamžité posečení všech
ploch najednou. Přednost mají parky v centru obce,
hřbitov, dětská hřiště, prostranství kolem veřejných
budov a následně se postupně udržují ostatní plochy.

Upozornění OÚ
- místní poplatky

Znovuotevření základní
a mateřské školy

31. května končí splatnost místních poplatků
pro rok 2020. Podle účetní kontroly bylo zjištěno,
že ne všichni poplatníci zaregistrovali zvýšení sazeb za psy a bezhotovostním převodem poukázali
na náš účet poplatek v nesprávné výši. Zkontrolujte
si proto své platby a v případě odeslání nižší částky
je potřeba rozdíl neprodleně doplatit, nejpozději
do 30. 6. 2020.

Po vynuceném uzavření základní i mateřské
školy kvůli pandemii, se od 11., resp. 25. května
dveře obou škol pro děti a žáky opět mohly otevřít.
Podmínkou bylo splnění a dodržování přísných hygienických pravidel, která kladou zvýšené nároky
na organizaci provozů. Všechna tato pravidla měla
pouze doporučující charakter, nebyla jednoznačně specifikována, právní odpovědnost za jakékoliv
rozhodnutí ředitele školy nebyla určena. V očích veřejnosti proto mohla vyvolávat a mnohdy i vyvolala
rozhodnutí vedení školy negativní reakce.
Obě školy se na základě rozvolněných opatření
v naší obci opravdu otevřely. Základní z rozhodnutí
MŠMT, mateřská z rozhodnutí zřizovatele, což přivítali mnozí rodiče. Školy totiž mohly být zavřeny i nadále. V obou zařízeních byla doporučena dobrovolná
docházka, zpřísněná hygienická pravidla a omezený
provoz dle možností.
Děkujeme všem, kteří byli svým rozhodnutím
v této neobvyklé situaci tolerantní k zaměstnancům
školy a k sobě vzájemně.
Ředitelství školy

Pro informaci znovu uvádíme sazby dle obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019:
• první pes: 200 Kč/rok
• druhý a každý další pes: 500 Kč/rok
• –//– držitele nad 65 let: 300 Kč/rok
Zároveň je nutné každého nového psa na OÚ přihlásit a uhynulého odhlásit tak, jak to ukládá obecně
závazná vyhláška č. 1/2019.

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci červnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Wurmová Jaroslava
Bedlivý Zdeněk
Janouch Jan
Oláh Ondrej
Janouch Jan
Havlíček František
Dudová Marie
Šimková Marie
Daněk Josef
Müller Vladimír
Přibyl Ladislav

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

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

Ing. Jitka Šebelková

Pozvání na poutní mši
Tradiční poutní mše svatá bude
sloužena dne 20. června 2020
v 18 hodin v Krasejovce
Mše bude sloužena u kapličky na návsi, která byla
postavena a vysvěcena před sto lety. Celebrovat bude
Václav Zentner, farář z Římova.
Akce se bude konat v omezeném počtu účastníků
za dodržení všech hygienických nařízení.
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TJ Sokol Kamenný Újezd, oddíl ASPV
Pořádá v sobotu 30. 5. 2020

Běžecké závody v rámci XXXIX r. G-P
11:00 Závod v běhu na 4,2 km (decimaratón)
Nejpozději ve 13:00 vyhodnocení bodování G-P za rok 2019
Nejpozději ve 13:30 vyhlášení výsledků s tombolou ze startovních čísel
Je nutno přihlásit se předem na internetu: www.maraton.cz
Závodu se může účatnit maximálně 100 závodníků
Více o G-P vytrvalců na http://kamenak.jihoceskybezeckypohar.cz
ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd s ﬁnanční podporou obce Kamenný Újezd pořádá zcela zdarma

Rouškovou
POHÁDKOVOU
STEZKU
Kdy: 31. května 2020
Start: od 13:00 do 16:00 hodin
- rozvolněný - nebudou skupinky
Místo startu: Sokolovna K. Újezd
Startovné: zdarma

Respektujte prosím
pravidla pro pohyb
osob a všichni si
tento den užijeme!

Co vás čeká: procházka lesem formou stezky - bez pohádkových postav - tentokrát si každý sám bude
zapisovat splněné úkoly do karty, kterou obdrží na startu. Vezměte si s sebou tužku.
Akce je určena pro dě� do 12 let. V případě nepříznivého počasí se akce ruší (info na startu).
Římskokatolická farnost Kamenný Újezd zve veřejnost
v pátek 12. června 2020 k návštěvě programu Noc kostelů.
Program v kostele Všech svatých v Kamenném Újezdu:
15:30 Program pro děti : Eucharistie a příběh o Tarziciovi
Srdečně zveme všechny děti, zvláště ty, které se
připravují k prvnímu svatému přijímání.
Připravily Školské sestry de Notre Dame.
18:00 Slavnostní vyzvánění zvonů
Mše svatá s P. Mgr. Dominikem Ettlerem
19:00 Hlas Ticha - pozvání k osobní modlitbě, rozjímání,
k zastavení v klidu a tichu ozářeného kostela
23:00 Ukončení programu - podle zájmu návštěvníků

Srdečně Vás zve Římskokatolická
farnost v Kamenném Újezdu
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Pátráme v historii
rohového domu č.p. 39
Pokud jste žili, pracovali nebo docházeli do domu
z roku 1905 původního majitele Vojtěcha Kirbyse
(rohový dům s věžičkou naproti potravinám - nyní
s fialovými dveřmi :-) v ulici Nádražní 39 v Kamenném Újezdu, kde byly byty, holič, švec, družina atd.),
a chcete se podílet na zdokumentování historie tohoto domu, prosím kontaktujte nás.
Originální zmrzlina a kornouty
Pamětníky vyhlášené chuti zmrzliny a specifického
tvaru kornoutů prosíme, aby se nám též ozvali a podělili se o cenné informace o této zmrzlině, o příchutích, a také o své vzpomínky.
Všechny vaše příběhy, fotky a dokumenty jsou velice
vítány. Předem Vám děkujeme!
Jiří a Klára Rendlovi, tel.: +420 777 803 203
jiri.rendl@finecontact.com

Hydraulika
a Letecká technika
Spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám!
V současné době hledáme
spolupracovníky
Na výrobní pozice:
• Skladový dělník
• Galvanizér
• Pracovníky na CNC stroje
• Provozní zámečník
• Soustružník
• Zkušební mechanik
Na technické pozice:
• Konstruktér projektant
• Pracovník controllingu

Vedení a.s. Jihostroj Velešín děkuje všem svým pracovníkům
a kolegům za jejich velice zodpovědný přístup v době
mimořádného stavu při epidemii koronaviru a zaměstnanci
respektovali všechna hygienická opatření. Uvědomujeme
si, že pracovat v době přísných hygienických opatření
není lehké, a vážíme si toho, že situaci zvládáme s klidem
a zodpovědností. Firma ani v těchto složitých pracovních
podmínkách neomezila svůj provoz a práci, aby dostála
potřebám svých zákazníků a udržela dobrou ekonomickou
kondici. Jen v obtížných dobách se poznají silní.
Ještě jednou - Jihostrojáci, díky moc!

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete prosím životopis na adresu:
Lidské zdroje: tel.: 380 340 725 kratka.monika@jihostroj.cz

