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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 17. června
2020 jako hlavní bod přijalo rozhodnutí o vyhodnocených námitkách a připomínkách, které byly podány v zákonné lhůtě po 1. veřejném projednání návrhu
nového územního plánu (ÚP) v květnu loňského roku.
Každý, kdo námitky či připomínky podával, se
může seznámit s jejich obsahem, respektive s odůvodněním jejich vypořádání v úředních hodinách
buď na Obecním úřadu v Kamenném Újezdě, nebo
na odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice u ing. Silvie Milaberské, (nám.
Přemysla Otakara II č. 1/1, České Budějovice, IV. patro,
č. dveří 403, tel. 38 680 3009), která žadateli poskytne nejen úplné odůvodnění vypořádaní jeho námitky
či připomínky, ale i další dokumenty z jednání, které
obecní úřad nemá k dispozici.
Po zanesení schválených změn, vyvolaných námitkami občanů a dotčených organizací, bude následně upraven návrh ÚP. Teprve pak bude možno vypsat,
a tedy bude následovat 2. veřejné projednání návrhu
ÚP, kde lze vznést námitky a připomínky pouze v rozsahu provedených změn oproti původnímu návrhu
ÚP. Tedy nebude možné znovu podat již jednou vypořádanou námitku, či připomínku ke stejné věci z prvního veřejného projednání ÚP. O dalším postupu
a konkrétních termínech dalších fází přípravy ÚP
budete včas informováni ve zpravodaji, na webových stránkách, faceboku a úřední desce obce.
V letošním roce jsme měli v plánu vybudování
workoutového hřiště v areálu základní školy, které se
podařilo v květnu otevřít pro využití nejen školáků,
ale i pro veřejnost za dodržování provozních pravidel.
Na financování tohoto hřiště byla využita dotace Jihočeského kraje na podporu sportu ve výši 30 tisíc Kč.
Tříkrálová sbírka, která proběhla začátkem ledna
byla Městskou charitou přerozdělena a část výtěžku
ve výši 22 687 Kč získala zpět naše obec. Tato částka
bude využita na nákup zdravotních pomůcek či služeb
pro děti se zdravotním hendikepem.

Státní svátky • • • • • • • • • • • • •
5. 7. Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
6. 7. Den upálení Mistra Jana Husa

Důležité termíny • • • • • • • • • • •
15. 7. Termín zaplacení místních poplatků
z rekreačního pobytu za 1. pololetí 2020
Připomínám, že od června byl zahájen zkušební
provoz ukládání posečené trávy, listí a dalších rostlinných zbytků do dvou rozmístěných velkoobjemových
kontejnerů v obci u sběrného dvora a u rybníka Lazna.
Na základě zkušeností a praktického využití bude
tento způsob odběru na podzim vyhodnocen a rada
případně stanoví další podmínky ukládání bioodpadu.
Na závěr mi dovolte popřát vám příjemné léto
a krásnou dovolenou.
Ing. Jitka Šebelková
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Upozornění pro nájemce
hrobových míst
V důsledku platnosti nového zákona o pohřebnictví je obec povinna přijmout nový řád pohřebiště,
jehož přijetí zdržela koronavirová pandemie a omezení činnosti úřadů, které se musí k jeho návrhu
vyjádřit. Se všemi nájemci budou uzavřeny nové
nájemní smlouvy, vycházející z tohoto řádu. Všem
nájemcům, kterým nájemní smlouva končí v roce
2020, bude nová nájemní smlouva zaslána v druhé
polovině roku. Děkuji za pochopení.
Stanislav Pöschl - matrikář

Nová kaplička v Opalicích

Až se vydáte na vycházku nebo projížďku okolím naší obce, určitě si naplánujte cestu do nedalekých Opalic, kde naleznete novou zajímavost. Nedaleko usedlosti čp. 11 paní Jaroslavy Dvořákové stojí
na kamenném tarasu při silnici dřevěná kaplička sv.
Antonína Paduánského, kterou v sobotu dopoledne
13. června posvětil pan farář Dominik Ettler z Římova. Ve výklenku je zavěšena podmalba na skle,
na které pan Jiří Honiss z Opalic zachytil podobu patrona a františkánského světce. Za krásného počasí
se tu uskutečnila slavnost, kterou za živého zájmu
místních, přespolních návštěvníků i turistů zakončil
písničkami pražský harmonikář Pepíček Čečil.
V Opalicích tak mají odedneška na dosah patrona a přímluvce, který má mimo jiné tu moc pomáhat
v nesnázích, zvláště při hledání ztracených věcí. Přejme tedy místním, s radostí nad jejich dílem, aby měli
i nadále dostatek dobrých nápadů ke zkrášlení svého
domova a nikdy neztratili chuť a nadšení je realizovat.
PhDr.Roman Lavička, PhD.

Workoutové hřiště

V květnu bylo v areálu základní školy vybudováno a zpřístupněno workoutové hřiště, které lahodí nejen oku, ale potěšilo určitě všechny, kteří chtějí
trochu potrápit svoje tělo. Bylo zrealizováno z prostředků zřizovatele, který je zároveň jeho provozovatelem a patří mu velké poděkování.
Podle předpokladu se okamžitě stalo středem
zájmu především dětí, které ho mají spíš jako prolézačky. Hřiště, stejně jako celý areál školy, ale má svůj
provozní řád, podle kterého se musí každý návštěvník
řídit a to se neděje. Upozorňujeme tedy především
na to, že v celém areálu školy se nesmí jezdit na kole,
cvičení na všech hřištích je pouze na vlastní nebezpečí a zodpovědnost a na workoutové hřiště musí osoby
mladší 15 let doprovázet dospělá osoba. Je přísně zakázáno zdržovat se na jiných místech areálu než těch,
která jsou k volnočasovým aktivitám určena - hřiště
a atletický ovál. Pokud veřejnost nebude návštěvní
řády dodržovat a bude docházet k ničení majetku
obce a školy jako nyní už v prvopočátku, areál školy se
mimo její provoz zcela uzavře. Rádi bychom umožnili
všem, aby mohli svůj volný čas trávit i zde.
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci červenci oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Štokingerová Pavla 70 let
Havlíček Miroslav
75 let
Pitra Ludvík
85 let
Žemla Josef
85 let
Křivanec Miloslav
96 let
Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.
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Zpráva z knihovny
Milí čtenáři,
většina z vás již jistě zaregistrovala, že naše
obecní knihovna je od začátku května opět v plném
provozu. V době, kdy byla knihovna zavřená, se
však její provoz uvnitř nezastavil, ba právě naopak.
Knihovna potřebovala vymalovat a tak nucená přestávka nakonec přišla vhod. Všechny knihy musely z polic ven, a to by bylo za normálního provozu
nerealizovatelné. A když už byly knihy z polic venku,
tak přišly na řadu i obaly knih, které už si také v mnohých případech zasloužily výměnu. Každý chce přece držet v ruce čistě zabalenou knihu.
Od června 2020 byl dále spuštěn do provozu
nový modernější výpůjční systém TRITIUS, který
přinesl další zkvalitnění knihovnických služeb. Prostřednictvím on-line katalogu se můžete z pohodlí
domova podívat, jestli požadovanou knihu máme
ve fondu, můžete si ji, pokud bude půjčená, zarezervovat a také zkontrolovat stav svých výpůjček.
Změnila se grafická úprava on-line katalogu, který je
nyní přehlednější a lépe se v něm hledá. Po odchodu
z knihovny systém automaticky sám odesílá na váš
mail přehled vašich výpůjček. Na druhé straně si
pečlivě sám hlídá dobu výpůjček a bude vás automaticky upozorňovat na blížící se dobu vrácení knih.
Věřím, že se vám nový on-line katalog bude líbit
a budete se službami, které nabízí, spokojeni.
Dále bych vás chtěla pozvat na výstavu keramických reliéfů, kterou připravili žáci z Kamen-

ného Újezdu pod ZUŠ Velešín. Vernisáž proběhla
22. 6. 2020 za přítomnosti mladých umělců, jejich
rodičů, jejich skvělého a nadšeného pana učitele
Mgr. Marka Diase a naší paní starostky Ing. Jitky Šebelkové. Výstava potrvá do konce října a vy jste na ni
srdečně zváni. Přijďte se podívat, jak nadané děti
máme v naší obci.
Na závěr bych vám ráda popřála hezké prožití
letních prázdnin. Knihovna bude během prázdnin
ve střídavém provozu. Na webových stránkách najdete, kdy bude otevřeno, abyste nevážili zbytečnou
cestu. Hezké léto a mnoho příjemných zážitků vám
přeje vaše knihovnice.
Mgr. Helena Veselá

Připomenutí pro
poskytovatele ubytování
Všem penzionům, ostatním ubytovacím zařízením a občanům, kteří poskytují ubytování, připomínám povinnost do 15. 7. 2020 podat přiznání
a zároveň uhradit místní poplatek z pobytu za
1. pololetí 2020 dle OZV 1/2019. Interaktivní tiskopis přiznání lze stáhnout z webových stránek obce
www.kamenny-ujezd.cz/tiskopisy-ke-stazeni, nebo
je k dispozici na OÚ Kamenný Újezd.
Zároveň připomínáme, že sazba je od 1. 1. 2020
20 Kč za každý i započatý den pobytu.

Bolí vás v kříži ?

Svěřte se do rukou zkušeného maséra na Včelné.

Jiří Kříž
Nádražní 192
Včelná
tel: 606 170 343
www.masaze-kriz.cz

Vyberete si ze široké nabídky masáží:
sportovní, klasická, regenerační, reﬂexní,
bambusová, relaxační masáž lávovými kameny,
vakuová terapie baňkování, Breussova masáž
meziobratlových plotének, Dornova metoda.
V rámci rekondičních služeb poskytuji:
• konzultace osobního trenéra
• výživové poradenství
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Nabídka volných míst v ZŠ a MŠ Kamenný Újezd
Bližší informace v kancelářích budovy základní školy nebo na telefonech 777 490 250 - ředitel školy,
776 766 022 - zástupce ředitele školy, 606 731 564 - hospodářka školy, 724 131 200 - vedoucí stravování.

Přijmeme zaměstnance na tyto pracovní pozice
1. Pomocná kuchařka
pracovní doba: 3 h/den, tj. úvazek 0,375 (10,00–13,00 h)
pracovní činnost: přípravné a pomocné práce spojené s dohotovováním jídel, výdejem obědů,
mytí inventáře, úklidu pracoviště a prostor spojených s provozem školní kuchyně
minimální vzdělání: základní
platové zařazení: dle tarifních tabulek a praxe - cca 6 900 Kč/měs.
nástup: od 17. 8. 2020

2. Kuchařka
pracovní doba: 8 h/den, tj. úvazek 1,0 (6,00–14,30 h)
pracovní činnost: samostatná výroba běžných druhů jídel v souladu se závaznými výživovými normami
minimální vzdělání: střední odborné v oboru (praxe ve školním stravování vítána)
platové zařazení: dle tarifních tabulek a praxe - 19 770 – 21 370 Kč/měs.
nástup: od 1. 9. 2020 na jeden rok s možností uzavření PS na dobu neurčitou

3. Topič
pracovní doba: 2,5 h/den dle potřeby, tj. úvazek 0,3125
pracovní činnost: obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách (pevná paliva + plyn)
minimální vzdělání: střední odborné
platové zařazení: dle tarifních tabulek a praxe - cca 5 800 Kč/měs.
nástup: sezónní práce od 14. 9. 2020 do 14. 5. 2021 s možností uzavření PS na dobu neurčitou

4. Školník
pracovní doba: 4 h/den, tj. úvazek 0,5
pracovní činnost: školnické práce včetně drobných řemeslných prací při opravách a údržbě školy
nebo školského objektu, jejich zařízení a technického vybavení, například údržbářské práce,
zahradnické, sklenářské, zednické, zámečnické a lakýrnické práce
minimální vzdělání: střední odborné
platové zařazení: dle tarifních tabulek a praxe - cca 10 700 Kč/měs.
nástup: od 1. 9. 2020 na jeden rok s možností uzavření PS na dobu neurčitou
pozn.: preferujeme spojení pracovních pozic topič a školník!

Masáže

Bolí Vás záda?
Máte zablokovaný krk?
Trápí Vás bolavé rameno?
Nesehnete se ke tkaničkám?
Už jste si zase ublížili na fotbale?
Bolí vás po tréninku celé tělo?
Otékají Vám nohy?

777 28 29 40, 777 28 29 51
Vít Veselý, Mgr. Helena Veselá
Přijedu k vám domů,
namasíruji Vás,
zatejpuji a budete
zase jako rybička!

