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Důležité termíny
1. 1.	Den obnovy
samostatného
českého státu
1.–24. 1. Tříkrálová sbírka

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané.
Začínáme psát rok 2021 a já vám všem
přeji pevné zdraví a stálý optimismus, aby
tento rok byl plný lásky, radosti a naděje. Ná
vrat do běžného režimu vzhledem k součas
né situaci asi ještě chvíli potrvá, tak buďme
trpěliví a odpovědní a vše se v dobré obrátí.
Na posledním jednání zastupitelstva
obce byl schválen rozpočet na rok 2021
a s ním související investiční záměry a plán
oprav. Z významnějších akcí uvádím tyto:
vybudování vodovodu v Milíkovicích, mo
dernizace na ČOV Plavnice, nové veřejné
osvětlení v Opalicích, dokončení části kři
žovatky v horní části náměstí s dopravně
bezpečnostními opatřeními, rekonstrukce
sociálního zařízení v kempu Štilec, archi
tektonická soutěž na novou sokolovnu,
oprava kanalizace a chodníků v části Bu
dějovické ulice, úprava parkovacích míst
na náměstíčku pod kostelem, dětské herní
prvky na hřišti v Budovatelské a na Kra
sejovce, oprava lávky ke Štilci, doplnění la
viček v parku a oprava hydrometeorologic
ké stanice u obecního úřadu. Ještě na konci
prosince jsme stihli zadat akci, plánovanou
na rok 2021, a tak bylo vybudováno parko
viště před místním hřbitovem, které se po
dle reakce občanů velmi povedlo.
Od letošního roku dojde vzhledem
k ukončení smlouvy se soukromou firmou
na poskytování služeb v oblasti ukládání
biologického odpadu (trávy, listí a větví)
ke změně. Ukládání odpadu bude pro
bíhat obdobně jako poslední půlrok, tzn.

do kontejnerů na trávu a zvlášť do kon
tejnerů na větve, které budou rozmístěné
v obci u sběrného dvora a u rybníka Laz
na. Pracovníci obce budou zajišťovat od
voz na sběrné shromaždiště bioodpadu
„U Čtyřřaďáku“. Tento prostor bude oplo
cen a bude přístupný pro občany s trvalým
bydlištěm obce pouze ve stanovené dny,
případně po dohodě jinak. Režim ukládání
bude ještě upřesněn.
V této souvislosti upozorňuji, že
do kontejnerů na větve u sběrného dvora
a Lazny lze během celého měsíce ledna od
kládat odstrojené vánoční stromky. Od po
pelnic a jiných míst je pracovníci obce od
vážet nebudou.
Zároveň žádám majitele nemovitostí,
na kterých se nacházejí přerostlé stromy
a keře, aby v době vegetačního klidu, tj.
do konce března, odstranili všechny vět
vě zasahující do veřejného prostranství
a umožnili tak bezpečný průchod chodců
a plynulou údržbu chodníků a cest.
Na závěr mi ještě jednou dovolte popřát
úspěšný nový rok vám všem.
Ing. Jitka Šebelková

Gratulujeme
jubilantům!

V měsíci lednu 2021 oslaví
své významné životní
jubileum tito spoluobčané:
Tichý Ludvík
Sádecký Josef
Procházková Drahomíra
Šimek Šimon

70 let
75 let
85 let
90 let

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

Otevírací doba obecní knihovny
Obecní knihovna Kamenný Újezd je sice v současné době kvůli mimořádným opatřením
uzavřena, ale po jejím znovuotevření bude upravena otevírací doba takto:

Úterý
14:30 – 19:30

Středa
8:00 – 13:00

Čtvrtek
14:30 – 19:30
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Informace obecního úřadu o placení místních poplatků v roce 2021
Výše místních poplatků pro rok 2021 dle OZV č. 1/2019 platné od 1. 1. 2020
Místní poplatky
Trvale hlášená osoba do 69 let (ročník narození
1952–2020)
Trvale hlášená osoba od 70 let výše (vč. osob
narozených v průběhu roku 1951)
Odpad
Každé třetí a další dítě (počítaje od nejstaršího),
které žije ve společné domácnosti, kde žádné
z dětí nemá vlastní příjem a nedosáhlo věku 18 let
Rekreační objekt
První pes
Pes
Druhý a každý další pes (držitel do 65 let)
Druhý a každý další pes (držitel nad 65 let)
Vyhrazené parkovací stání na veřejném prostranství
(u rodinných a bytových domů)

Roční sazba
500 Kč
250 Kč
0
500 Kč
200 Kč
500 Kč
300 Kč
960 Kč

Poznámka
Za děti narozené v roce 2021 se poplatek v tomto
roce neplatí
Úleva dle čl. 25, odst. 3b) OZV 1/2019
Osvobození dle čl. 25, odst. 2a) OZV 1/2019

Od ročníku narození držitele 1957 výše
Do ročníku narození držitele 1956 včetně
Pouze na povolení rady obce – dle OZV 1/2019,
část IV, čl. 18, odst. 2a)

Obec preferuje bezhotovostní úhradu pro placení místních poplatků za odpad a za psy
Příslušnou částku je třeba pouká
zat na účet obce číslo 101631442/0300
nebo 4225231/0100 tak, aby nejpozději
do 31. 5. 2021 byla na tento účet připsána.
Zároveň žádáme, aby poplatky na rok 2021
hrazené převodem z účtu byly převáděny
až od ledna 2021!
Variabilní symboly nutné k identifika
ci plátce:
Kamenný Újezd, Doly,
Plavnice, Bůrek
Krasejovka

20*

Bukovec

21*

Milíkovice

22*

Březí

23*

Radostice

24*

Opalice

25*

Rančice

26*

Kosov

27*

11*

* číslo popisné domu, ve kterém je plátce
hlášen k trvalému pobytu!

Variabilní symbol musí být vždy minimálně čtyřmístný, u jednomístných č.p.
bude přidávána nula vlevo od čísla, např.
Březí č.p. 6 bude mít VS 2306.
Do kolonky „zpráva pro příjemce“
uvádějte jméno a adresu poplatníka, a to
především u domů s více byty a v případě,
že za poplatníka platí z účtu jiná osoba. Ro
diny, u nichž činí součet poplatků za odpad
více než 1 500 Kč si mohou rozdělit platby
do 2 splátek, kdy je splatnost nejpozději
do 31. 5. a 30. 11. 2021. Rozdělení je potře
ba předem nahlásit na obecní úřad.
Ti, kdo nemají možnost platit místní poplatky bezhotovostním převodem
z účtu, mohou zaplatit i na pokladně obec
ního úřadu, a to buď v hotovosti nebo platební kartou, nejdříve však od 1. února
2021, a to pouze v úředních dnech, v těch
to časech:
Každé pondělí a středu
8:00 – 11:00
			13:00 – 17:00
Každý pátek		
8:00 – 11:00

Z provozních důvodů žádáme občany, aby uvedené dny a časy pro vybírání
poplatků respektovali.
Občané, osvobození od poplatku
za odpad dle čl. 25 obecně závazné vy
hlášky č. 1/2019, jsou povinni každoročně
oznámit tento nárok na osvobození správci
poplatku písemně nebo ústně do protoko
lu ve lhůtě do 15. ledna příslušného roku.
Pokud nárok na osvobození popř. zánik
nároku vznikne v průběhu roku, je plátce
povinen toto oznámit správci poplatku nej
později do patnácti dnů ode dne vzniku (zá
niku) tohoto nároku. Nárok na osvobození
musí žadatel prokázat. Upozorňujeme, že
v případě nedodržení termínu splatnosti
poplatku bude tento po marném uplynutí
lhůty automaticky zvýšen platebním výmě
rem na trojnásobek v souladu s vyhláškou.
Na obecním úřadu je stále možné za
koupit sáčky na psí exkrementy, které jsou
dle vyhlášky majitelé psů povinni uklízet.
Sada 100 ks stojí symbolických 20 Kč.

Svoz tříděného a komunálního odpadu
V roce 2021 bude prováděn pravidelný
týdenní svoz komunálního odpadu (po
pelnic) opět každou středu.

Pozor - změna termínu
svozu tříděného odpadu
Svoz plastového odpadu a tetrapac
ků (v označených pytlích) bude v roce
2021 nově každé poslední pondělí v mě
síci. Naposledy v roce 2020 bude svoz
30. 12. 2020 a následně v pondělí 1. února
2021.

Dále budou svozy následovat:
1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8., 6. 9.,
4. 10., 1. 11. a 6. 12. 2021.
Místní sběrný dvůr slouží občanům
s trvalým pobytem v Kamenném Újezdu
a přilehlých osadách. Veškeré aktuální in
formace k odpadovému hospodářství obce
naleznete na webových stránkách obce:
www.kamenny-ujezd.cz/
odpadove-hospodarstvi-obce

Provozní doba sběrného
dvora v Kamenném Újezdu
Období březen–říjen:
Středa 15–18 hodin
Pátek
8–11 hodin
Sobota 9–11 hodin
(pouze každá poslední sobota v měsíci)
Období listopad–únor:
Středa 15–17 hodin
Pátek
8–11 hodin
Sobota
zavřeno
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Místní poplatky z pobytu
Všem penzionům, ostatním ubytova
cím zařízením a občanům, kteří poskytují
ubytování ve své nemovitosti, připomínáme
povinnost dle OZV č. 1/2019 podat do 15.
ledna 2021 přiznání a zároveň uhradit
místní poplatek z pobytu za II. polole-

Ceny vodného a stočného
v obci K. Újezd na rok 2021
Pohyblivá složka vodného: 38,67 Kč/m3
s DPH, stočného: 29,81 Kč/m3 s DPH
Pevná složka vodného a stočného podle
hodnoty trvalého průtoku vodoměru. 
Pevná složka stočného z jiných zdrojů:
4,86 Kč/m3 s DPH.

Poplatky za hroby
tí 2020. Tiskopis přiznání lze stáhnout
z našich stránek www.kamenny-ujezd.cz/
tiskopisy-ke-stazeni, nebo je k dispozici
na OÚ Kamenný Újezd.
Výše poplatku činí 20 Kč za každý započatý
den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Vodoměry

Nájemcům hrobových míst, kterým končí
nájemní smlouva v roce 2020, bude v průběhu roku 2021 zaslána nová smlouva
a teprve po jejím podpisu bude tento poplatek vybírán.

Pevné složky (Kč/rok) včetně DPH (10 %)

kategorie
vodoměrů

Qp (m3/H) rozsah

z vodného

ze stočného

celkem

A

od 0 do 3,5 (vyjma)

448,80

346,50

795,30

B

od 3,5 do 10 (vyjma)

1 996,50

1 635,70

3 632,20

C

od 15 do 40 (vyjma)

10 087,00

8 981,50

19 068,50

Tříkrálová sbírka 2021 - tři králové přijdou!
Tříkrálová sbírka bude, ale i Tři králo
vé musí počítat s tím, že epidemiologická
situace neumožní setkání koledníků s dárci
tváří v tvář. Čekejme tedy změny v průběhu největší celorepublikové sbírky a dobrovolnické akce. Při velmi příznivé situ
aci, kdy nastane uvolnění všech opatření,
lze očekávat klasickou tříkrálovou koledu
s požehnáním Vašich domovů od 1. do 24.
ledna. Pokud se situace nezlepší, proběh
ne Tříkrálová sbírka s určitými omezeními
tak, aby zajistila bezpečí koledníků i dárců.
Nechceme Vás připravit o požehnání, kte
ré koledníci do Vašich domovů přinášejí.
Tříkrálová sbírka se nově pokusí své věrné
příznivce oslovit také on-line. Chceme tímto vyzvat zejména vás, mladší – pomozte svým rodičům a prarodičům přispět
do online kasičky, která bude přístupná
na webu www.trikralovasbirka.cz od po-

loviny prosince a umožňuje Vám darovat
podle konkrétní obce, kterou si vy zvolíte. Otevíráme tak společně nový prostor
Třem králům, kteří vám přinášejí požehnání (K+M+B - Christus mansionem
benedicat - Kristus požehnej tomuto domu)
a skrze vás darují pomoc těm nejpotřebnějším.
Cílem Tříkrálové sbírky 2021 opět
bude nejen zprostředkování božího po
žehnání, ale i získání prostředků, které
pomohou lidem, kteří se dostali do těžké
životní situace a charitám, aby mohly i na
dále poskytovat péči potřebným. Výtěžek
z Tříkrálové sbírky 2021 Městská charita
použije pro seniory a zdravotně znevýhodněné lidi v rámci poskytování služeb
Komplexní domácí péče (pečovatelská
služba, zdravotní sestry, osobní asistence) - tyto tři služby zajišťují v ČB, ale také

v Kamenném Újezdu péči o samostatně ži
jící seniory, zdravotně znevýhodněné klien
ty, děti a pomáhají jim s obstaráním jejich
domácnosti a osobních záležitostí (rozvoz
obědů, podání léků, zdravotní ošetření,
úklid domácnosti, nákupy, volnočasové ak
tivity, venčení domácích mazlíčků, výlety
za kulturou atd.).
Chcete se zapojit a být užiteční? Přidej
te se k desetitisícům dobrovolníků a pojďte
s námi, pokud to situace dovolí, koledovat,
nebo na malé koledníky myslete s darem,
byť by jejich návštěva a požehnání byli
v lednu 2021 jen virtuální. Více informací
na www.trikralovasbirka.cz
		
Děkujeme, že nám
		
pomáháte pomáhat!

Tvoří se vám doma plíseň? Aneb co dokáže odhalit termovizní kamera...
Nevyhazujete zbytečně peníze oknem?
A to doslova… možná vám okna řádně ne
těsní nebo chybí kus izolace tam, kde by
měla být. Právě teď, s klesajícími venkovní
mi teplotami, nastává nejvhodnější období
pro využití infrakamery. Pomocí termoviz
ního měření lze odhalit tepelné úniky budov
nebo zjistit tepelné mosty a vady stavebních
konstrukcí. Pokud se u vás doma tvoří plís
ně či se drží vysoká vlhkost, pomůže vám
informace, v kterých místech dochází k nej
většímu ochlazování stěn a jak daný pro
blém nejlépe vyřešit. Problém můžeme zjis
tit i u na první pohled neviditelných míst.
Stačí, aby jedna neposedná kuna vyžrala
kus tepelné izolace ve střeše nebo firma
neprovedla zateplení kvalitně a problém je
na světě. Proto je vhodné si projít termoviz
ní kamerou důkladně celou budovu a to jak

z exteriéru, tak i interiéru.
A jak vlastně taková infrakamera fun
guje? Termovizní kamera nám umožňuje
bezkontaktně snímat infračervené záření
těles, která snímáme a převést obraz do tzv.
termogramu. Z něj pak dokážeme vyčíst
předpokládanou teplotu povrchů a zjis
tit problematická místa. Měření budov by
mělo být prováděno vždy s co nejvyšším
teplotním rozdílem mezi interiérem a ven
kovním prostředím, proto se dá měřit pou
ze během zimního období, kdy jsou venkov
ní teploty pod bodem mrazu nebo alespoň
kolem nuly.
Pokud potřebujete poradit či chcete
změřit váš dům termovizní kamerou, vy
užijte bezplatnou a komerčně nezávislou
poradnu! Můžete si vybrat, zda vám stačí
provést termovizní měření a snímky ukázat

na displeji infrakamery a okomentovat. Po
kud potřebujete z měření písemný výstup,
zpracujeme vám protokol, který bude ob
sahovat data a snímky z měření včetně na
šeho komentáře a doporučení, jak odstranit
případné tepelné mosty a vady stavebních
konstrukcí. Zcela ZDARMA je tato služba
v Českých Budějovicích a blízkém oko
lí, dále se cena řídí platným ceníkem - viz
www.eccb.cz.
Můžete se objednat na telefonním čísle
387 312 580, nebo emailem: eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějo
vice je spolufinancována z rozpočtu Jiho
českého kraje.
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Sokolovna - ohlédnutí za osudy stoleté dámy

V Kamenném Újezdě vznikla v roce 1919
Tělovýchovná jednota Sokol, která záhy potře
bovala budovu pro svou činnost. Jednota zakou
pila pozemek na návsi a vyřazený vojenský objekt
v Havlíčkově Brodu, který po dráze doputoval až
na zdejší nádraží. Sokolovna vyrůstala od počát
ku roku 1921 s využitím přivezeného materiálu
a za vynaložení 150 000 korun byla dokončena
a slavnostně otevřena 21. července 1921.
Nová budova se záhy stala kulturně spole
čenským centrem a nositelem pokroku v obci.
Období masopustu bylo vyhrazeno především
bálům a každý spolek chtěl mít svůj ples, a tak
se jich zde za první republiky pořádalo někdy až
sedm. Vedle tanečních zábav se tu odehrávala
divadelní představení, koncerty, přednášky, vý
stavy, oslavy různých výročí, besídky, sportovní
vystoupení i charitativní sbírky. V sále sokolovny
se po jeho dokončení odbývaly valné hromady
Kampeličky, spořitelního a záložního spolku
a od roku 1923 se zde scházelo obecní zastupitel
stvo ke svému hlasování. Symbol pokroku v no
vém století představoval elektrický proud, který
26. května 1929 rozsvítil první žárovky v soko
lovně a blízkém kostele. Díky nové „energii“ zde
mohl fungovat biograf, jehož třicetiletý úspěšný
provoz zahájilo 3. června 1929 ve zcela zaplněné
sokolovně promítání němého filmu „Sextánka“.
Po sedmi letech přibylo ozvučení a kino se stalo
trvalým zdrojem zábavy a příjmu jednoty.
Svou úlohu sehrála sokolovna i během
povstání v samém závěru druhé světové války.
Újezdský revoluční národní výbor začal 5. května
1945 odzbrojovat ustupující německé a maďar
ské útvary a zabavené zbraně a střelivo ukládal
v prostorách sokolovny. O den později se situace
obrátila, neboť 6. května 1945 do obce dorazila
z Českého Krumlova jednotka SS informovaná
o zdejší odzbrojovací akci. Velitel výpravy pohro
zil místním lidem odvetou v případě odporu či
nepřátelství vůči ustupujícím jednotkám. Němci
naložili zbraně shromážděné v sokolovně a odjeli
zpět do Krumlova.
Již roku 1947 došlo k rozšíření sokolovny
po celé západní straně, při celkové rekonstrukci
v letech 1992–1994 se dočkala zateplení a získa
la nové omítky. Po skončení oprav se tu 13. ledna
1994 konala oslava - 75 let od založení Sokola
v Kamenném Újezdě. Až do výstavby tělocvičny
u základní školy v roce 1998 sokolovna sloužila
pro tělesnou výchovu žáků. I nadále se zde mimo
obvyklé činnosti jednoty soustředil čilý spole
čenský a kulturní život obce - pokračovala tradi
ce bohaté plesové sezóny, konaly se přednášky,
společenská setkání a stále se zde nachází volební
místo. V roce 2019 si tu sokolové připomněli sto
let své programově bohaté a úspěšné existence.
Sokolovna v prvních desetiletích 21. století
Objekt sice nezměnil svůj účel a běh času
se příliš nedotkl ani jeho vzhledu, ale vzrostly
potřeby rozrůstající se obce a požadavky nové

doby. Stoletá budova postupně dožívá - chybí
skladové prostory, odpovídající sociální zařízení,
nebo třeba klubovny pro činnost oddílů, a vprav
dě historický objekt tak nevyžaduje jen výměnu
oken, menší či větší opravy, ale spíše celkovou
rekonstrukci.
V roce 2017 proběhlo jednání mezi obcí
a zástupci ČOS T. J. Sokol, z něhož zprvu vzešla
myšlenka řešit nevyhovující stav celkovou rekon
strukcí spojenou s přístavbou objektu. Sokolem
oslovený architekt ing. Martin Veber na zasedání
obecního zastupitelstva 7. března 2018 představil
studii na rozšíření stávajícího objektu. Rok poté,
na jaře roku 2019 odsouhlasilo zastupitelstvo
a následně i valná hromada sokolů memorandum
o společném záměru spojeném s převodem so
kolovny do obecního majetku. Dne 11. prosince
2019 zastupitelstvo jednohlasně schválilo přijetí
daru a sokolové již 22. března 2020 odsouhla
sili záměr darování sokolovny. Pak následovalo
rozhodnutí sokolské župy a předsednictva ČOS.
Na podzim, 2. září roku 2020, došlo k pode
psání darovací smlouvy o převodu nemovitosti
a smlouvy o smlouvě budoucí stanovující pod
mínky bezplatného užívání sokolskou jednotou.
Koncem září letošního roku se budova sokolovny
se souvisejícími pozemky stala majetkem obce
Kamenný Újezd.
Sokolovna dnes - spolkový, kulturní dům zítra?
Sokolovna je dnes sice již obecním majet
kem, ale stále stojíme na samém počátku rozhod
nutí o tom, jakou podobu a náplň bude mít pláno
vaný multifunkční objekt?
Vzhledem ke stavu a uspořádání konstrukce
lze předpokládat, že nejvhodnějším řešením pro
budoucí záměr je demolice současné sokolovny,
aby na jejím místě mohla bez zbytečných překá
žek vyrůst moderní a funkční budova splňující
nejen požadavky obce a spolků na smysluplné
využití, ale i standardy dnešní doby.
Jak ukázal pohled do historie i současný
vývoj obce, sokolovna byla a je stále středem spo
lečenského a kulturního života a tím by se měl
stát i nový objekt. Jelikož musí sloužit široké ve
řejnosti a pokud možno naprosté většině spolků
včetně sokolské jednoty, je důležité, aby zůstal
dobře dostupný a tedy na stejném místě. Reali
zace nového spolkového domu pomůže zacho
vat a posílit těžiště společenského a kulturního
života v jádru obce. Je si tu potřeba připomenout
negativní případy těch obcí a měst, kde přestě
hování úřadů a nové nákupní zóny na okrajích
zástavby s dostatkem prostoru, doslova vysály
život z tradičních center, která se stala prakticky
mrtvými. Nový objekt na místě sokolovny by měl
zabránit tomu, aby naši občané chodili do středu
obce jen na úřad, k lékaři, na nákup nebo na au
tobus. Jeho náplň by nám měla poskytnout řadu
kulturních a sportovní podnětů, respektive dů
vod a příležitost vydat se sem i po zavírací hodině
obchodů a úřadu. Chceme tímto projektem nejen

udržet, ale i rozšířit společenský život a ve vý
sledku i zachovat ojedinělou provázanost mnoha
kulturních a společenských akcí, respektive míst
jejich obvyklého pořádání - škola, obecní úřad,
sokolovna, zasedací místnost (Budějovická č.p.
55), kostel - všechny objekty vzdálené od sebe
5–10 minut pěšky.
Obec nevlastní jiný vhodný pozemek pro vy
budování nového multifunkčního objektu. Pokud
by se vůbec podařilo v rámci rozvojových ploch
územního plánu nalézt vhodnou lokalitu, čekalo
by nás jednání s vlastníky s nejistým výsledkem
o koupi parcely, která by byla nepochybně dražší
a vždy na okraji zástavby. K takovému pozemku
by bylo potřeba navíc vybudovat komunikace
a další potřebné sítě, nové místo by bylo hůře
dostupné pro pěší nebo cestující hromadnou do
pravou a ve výsledku bychom přesunuli mnoho
společenských aktivit ze středu na okraj obce, což
jistě není ideální řešení.
Jelikož by se měl nový objekt nalézat opět
na náměstí, mělo by se jednat o kvalitní archi
tektonický počin, který bude nejen vhodně dopl
ňovat veřejný prostor, ale zároveň se na několik
desetiletí stane jeho významnou dominantou.
To je však velmi náročný úkol, který bezpochyby
v mnoha ohledech přesahuje možnosti obce.
Veřejná soutěž na architektonický návrh
Z těchto důvodů byl na podzim letošního
roku osloven architekt specializující se na orga
nizaci veřejných soutěží s cílem získat kvalitní ar
chitektonický záměr pro takovýto projekt. Na po
sledním zasedání obecního zastupitelstva 16.
prosince 2020 vystoupil architekt Miroslav Vo
dák z platformy CBArchitektura, aby přítomným
vysvětlil nejen důvody, ale i principy organizová
ní soutěže. Prezentoval předběžný návrh jejího
harmonogramu a potřebné kroky - vytvoření za
dání, upřesnění požadavků investora, konzultace
požadavků, stanovení hodnotící komise složené
z architektů a zástupců obce a další. V připravo
vané soutěži lze předpokládat účast přibližně pěti
architektů, z jejichž ateliérů by měl vzejít vítězný
architektonický návrh, který se stane podkladem
pro samotnou realizaci. A to je teprve první krok
ke vzniku nového kulturního a spolkového objek
tu o předpokládané velikost 8 000 – 9 000 m3 obe
stavěného prostoru, jehož výstavba si podle velmi
předběžných odhadů vyžádá investici v rozsahu
cca 40 miliónů Kč. Vítězný architektonický ná
vrh poslouží jako podklad pro tvorbu samotného
projektu, který představuje nezbytný krok pro
získání stavebního povolení a případné dotace.
Realizace zvažovaného záměru od vypsání sou
těže po dokončení projektované stavby si vyžádá
období v trvání 3–4 let.
Jak můžete sami posoudit, stojíme v případě
budování nového kulturně-společenského zaří
zení na samotném začátku a čeká nás v příštích
letech ještě mnoho práce.

