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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Letní prázdniny se překlopily do své druhé poloviny, ale práce v obci se nezastavily.
Jistě jste postřehli, že v dolní části náměstí směrem k Lazně, pod domem č.p.68 bylo nově vybudováno kontejnerové na tříděný odpad. Zde se vytvořilo zpevněné místo pro dvanáct kontejnerů na papír,
sklo, vyřazené oděvy a lehké kovy. Díky tomu se
zrušilo odběrové místo za obecním úřadem, v křižovatce u autoservisu a v blízkosti návesního parčíku.

Letní zábava se koná 29. srpna
Nová, asfaltová komunikace u tohoto kontejnerového stání je jednosměrná a slouží občanům pouze
k příjezdu a odkládání tříděného odpadu. V žádném
případě není určena k parkování vozidel.
V posledních letech se v naší obci rozšířil
nešvar s parkováním vozidel na komunikacích v křižovatkách, v zelených pásech podél cest apod. Znovu
připomínám, že majitel vozidla je povinen parkovat
na vlastním pozemku. Výjimku mohou získat občané,
kteří nemají jinou možnost (např. nemají u nemovitosti vlastní pozemek nebo bydlí v bytovém domě bez
zkolaudovaného parkovacího stání) a kterým bylo
na OÚ vydáno povolení k vyhrazenému (placenému)
parkovacímu stání na místech k tomu určených.
V červenci se také vyměnil mobiliář parku - staré lavičky a koše byly nahrazeny novými, od firmy
MMcité. Věřím, že většině z vás udělaly radost a budou sloužit dlouho ke spokojenosti nás všech.
Po dlouhé, „koronavirové“ pauze, kdy byl zákaz
shlukování občanů a konání akcí s větším počtem
lidí, kulturní komise naší obce organizuje na závěr
prázdnin Letní slavnost s bohatým kulturním programem pro všechny věkové kategorie, na kterou
vás srdečně zvu. Věřím, že se do té doby nezmění
hygienická nařízení, počasí se umoudří a společně si
užijeme zábavu bez deště a s dobrou náladou.
Ing. Jitka Šebelková
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Nabídka volných míst v ZŠ a MŠ Kamenný Újezd
Přijmeme zaměstnance na tyto pracovní pozice
 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

 školník - pracovní doba: 4 h/den, tj. úvazek 0,5
 racovní činnost: školnické práce včetně drobných řemeslných prací při opravách a údržbě školy
p
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!
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.
Roman Rozkošný, ředitel školy

Gratulujeme
jubilantům!
NOVÉ MOŽNOSTI  TRADIČNÍ KVALITA
JSME TO MY, KDO OBLÉKÁ TRH DO PAPÍROVÝCH
OBALŮ VÍCE NEŽ 70 LET…
Připoj se k našemu týmu!
Nabízíme práci pro všechny spolehlivé,
manuálně zručné a pracovité zaměstnance…

Aktuálně obsazujeme pozici:
SKLADNÍK – 0,5 ÚVAZEK
KAMENNÝ ÚJEZD
(MOŽNOST PRÁCE I NA DPP)
V případě, že Tě pozice zaujala,
pošli nám životopis na
e-mail: personalni@grafobal.cz
a my se obratem ozveme!
Další informace na:
www.grafobal.cz

V měsíci srpnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Máška Ladislav
Kalkušová Hana
Kotlaříková Helena
Klíma Václav
Slavík Vlastimil
Šmíd Jan
Hlásková Ludmila
Honer František
Weisfeit Jaroslav
Mrázová Ludmila

70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
85 let
85 let
92 let

Přejeme hodně štěstí,
pevné zdraví a spokojenost
do dalších let.
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Pozvánka na výlet
ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd Vás zve na
jednodenní výlet (náhradní termín jarního výletu)
s CK RoSlo, náměstí Přemysla Otakara II, ČB

Moravský kras
Výlet se uskuteční v sobotu 5. září 2020
Trasa výletu:
• z náměstí v Kamenném Újezdu odjedeme v 5:30 h
• prohlídka jeskyně Balcarka
• přejezd k propasti Macocha
(vyhlídky na horním a dolním můstku)
• pěší sestup k Punkevní jeskyni
(možnost jízdy lanovkou)
• prohlídka jeskyně a absolvování celé vodní plavby
• procházka ke Skalnímu mlýnu
(možnost jízdy vláčkem)
• návrat ve večerních hodinách
Je nutné si připravit pro vstup do Punkevní
jeskyně 210 Kč / senior 180 Kč, jeskyně Balcarka
120 Kč / senior 100 Kč (senior je 65+)
Cena výletu pro členy oddílů je 600 Kč,
pro nečleny 650 Kč.
Přihlásit se můžete u p. Kovaříčkové,
ul. Plavská 624, Kamenný Újezd, nebo
u p. Švarce, Bukovec 20, Kamenný Újezd
Přihlášky (se zaplacením) se budou přijímat
do zaplnění autobusu.
Pěkné počasí, příjemný pobyt a šťastný návrat domů!

Liga Kamenný Újezd 2020
Z důvodu předčasného ukončení všech nižších
fotbalových soutěží, jsme uspořádali turnaj mužů, ve
kterém jsme i zvítězili. Dále bych chtěl upozornit na
turnaj starých gard dne 8. 8. 2020 od 13 hodin.
Konečná tabulka:
1. Kamenný Újezd
6510
30:15
17
2. SK Planá
6420
21:9
15
3. Zliv
6303
16:23
9
4. Slavia ČB
6303
12:10
9
5. Neplachov
6114
7:23
5
6. Kaplice
6123
15:15
5
7. Velešín
6105
12:22
3
Nejlepší střelci: 10 - Dvořák (K. Újezd),
7 - Šteyer (Planá), 5 - Černý (K. Újezd)

Dům pro seniory Kaplice
Kvalitu péče ovlivňuje kvalita
a odbornost pečujících
Součástí Domova pro seniory Kaplice je neustálé
vzdělávání pečujících ve znalostech a dovednostech
potřebných pro kvalitní péči. Díky dotaci obce Dolní
Dvořiště se v roce 2020 v Domově realizuje celoroční vzdělávání zdravotně-ošetřovatelského personálu
a sociálních a aktivizačních pracovníků v implementaci biografické péče do praxe Domova.
Vzdělávání lektoruje PhDr. Eva Procházková,
Ph.D., zakladatelka Erwin Böhm Institutu v České republice. Při vysvětlování, co tzv. „bio péče“ vlastně obnáší, zdůrazňuje životní příběh člověka: „Každý člověk
má svůj životní příběh a náš život nás ovlivňuje i ve stáří.
Není tedy možné, aby pečující nevnímali, že jsme člověk,
člověk se svým životním příběhem. Moderní geriatrické
přístupy začínají sběr informací důležitých pro péči vždy
na základě životního příběhu seniora.“
Spolupráci s DpS Kaplice v rámci dlouhodobého vzdělávání hodnotí jako překvapivě dobrou:
„Záleží na manažerských dovednostech uchopení
kormidla dané lodi, která musí plout podle kompasu,
který ukazuje směr k dobře stanoveným vizím humanizace péče o seniory. V Domově pro seniory Kaplice jsme
všichni na stejné lodi.“
A na závěr vybízí: „Budeme rádi, když si všichni
začnou sepisovat své životní příběhy již v domácím prostředí, a tím ulehčí práci pečovatelům, jejichž práce je
nedocenitelná.“
Celý rozhovor s PhDr. Evou Procházkovou,
Ph.D. si můžete přečíst na webových stránkách Domova www.domovkaplice.cz.
Mgr. Zuzana Moštková, Domov pro seniory Kaplice

Kominictví Jung
z Českých Budějovic oznamuje
v termínu od 15. 8. do 30. 10. 2020 se provádí
pravidelné čištění a kontroly komínů
na plynná i tuhá paliva dle Nového požárního
zákona č.320/2015Sb., Vyhl.č.34/2016Sb.
Zájemci o službu, prosíme, objednávejte se,
na tel. čísle 608 043 563 (hovor, nebo SMS).
Osady po předchozí tel. dohodě - extra cesta.

LETNÍ ZÁBAVA

pro děti i dospělé

pořádá obec

Kamenný Újezd
sobota 29. 8. 2020, louka vedle ZŠ
vstup zdarma

Hlavní program:

15.00 kapela S.A.M.
v přestávkách mezi programy až do 19.00
16.00 DIVOLOĎ, divadelní představení pro děti
17.30 KLAUNSKÉ VYSTOUPENÍ a hry pro děti

Večerní zábava

20.00 – 02.00 SITUACE (pop-rocková kapela)

Doprovodný program
Skákací hrad, malování na obličej a další
Občerstvení zajištěno po celou dobu akce

s podporou obce
Kamenný Újezd

