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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Ještě jednou se vracím k tématu – psi. Na žádost některých občanů připomínám povinnost mít
na veřejném prostranství své psy na vodítku. Tuto
povinnost ukládá obecně závazná vyhláška 2/2004.
Někteří majitelé argumentují tím, že jejich pes nic
nedělá. Ne všem lidem je ale příjemné, když k nim
běží cizí zvíře, skáče na ně nebo olizuje jejich děti.
Může se také stát, že při kontaktu se psem bojového nebo agresivnějšího plemene, který na vodítku
řádně je, dojde k napadení, případně ke zranění psa
nebo člověka, který se snaží zvířata od sebe odtrhnout. Proto žádám o dodržování vyhlášky a ohleduplnost k ostatním.
V měsíci březnu proběhne výběrové řízení
na prováděcí firmu na vodovod Milíkovice, dále
na opravu střechy na základní škole, odvodňovací
systém (kalolis) na ČOV Kamenný Újezd a křižovatku v horní části náměstí – 2. etapa. V únoru byla
zahájena úprava plochy a místní komunikace pod
kostelem. Nejvýhodnější nabídku podala firma OK
Signistav s.r.o. s cenou 934 153,50 Kč bez DPH.
Od 3. března bude zahájen letní provoz na sběrném dvoře, odběrné místo na bioodpad u Čtyřřaďáku bude otevřeno každou středu od 15 do 18 hodin
a pátek od 8 do 11 hodin. Jinak tento areál bude uzavřen.
Co se týká svozu odpadu, tak stále platí, že domovní (komunální) odpad bude v tomto roce svážen v obvyklém termínu, tj. každou středu a svoz
pytlů s plasty a tetrapaky se bude provádět každé
první pondělí v měsíci (nyní 1. března).
Již od roku 1869 probíhá v naší republice každých deset let sčítání lidu, domů a bytů a v letošním
roce dojde k dalšímu opakování této události. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
V první fázi má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu

Přehled termínů • • • • • • • • • • • •
3. 3. Zahájení letního provozu
sběrného dvora
17. 3. XI. zasedání zastupitelstva obce
27. 3. Zahájení sčítání lidu
28. 3. Začátek letního času 02:00 03:00

XI. zasedání Zastupitelstva obce
Kamenný Újezd se koná ve středu
17. března 2021 od 17 hodin
v místní sokolovně.
Podrobný program bude v zákonné lhůtě
uveřejněn na úřední desce.
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má
zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťuje z velké
části Česká pošta, s. p. Distribuce a sběr listinných
formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů
i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České
pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických
opatření. Český statistický úřad připravil pro občany informační leták, který je vzhledem k obsáhlosti,
uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
obce https://www.kamenny-ujezd.cz/uredni-deska
a na vývěskách v osadách.
Ing. Jitka Šebelková
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Nejlepší masopustní maska
Kulturní komise naší obce vyhlásila v polovině února soutěž o masopustní masku. Zúčastnilo se jí celkem jedenáct skupin. Vyhodnocení a všechny ostatní masky můžete shlédnout na webu obce v galerii akcí.

Informace Obecního úřadu

V březnu proběhne rekonstrukce kanceláří
V měsíci březnu bude probíhat kompletní rekonstrukce kanceláří Obecního úřadu Kamenný
Újezd a jeho zaměstnanci budou dočasně, za omezených podmínek, pracovat v náhradních prostorách
v přízemí budovy radnice. Z tohoto důvodu je od 1.3.
do 31. 3. 2021 pozastaveno přijímání místních poplatků v hotovosti i kartou a dojde i k omezení některých činností. Poplatky lze i nadále platit bezhotovostním převodem z účtu.

Žádáme občany, aby v měsíci březnu využívali
služeb OÚ jen v neodkladných a naléhavých případech a po předchozí telefonické konzultaci na tel. č.
387 998 204, 387 998 500 nebo 724 153 028.
V takových případech budou úřední záležitosti
vyřizovány pouze v pondělí a středu v době 8:00–
11:00 a 15:00–17:00 hodin.
Děkujeme za pochopení

Zahrady Oupic - kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577 • www.zahradyoupic.cz
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100 let života slaví paní Božena Votípková
Paní Božena Votípková, rozená Bublíková se narodila v městysi Koloveč na Domažlicku a po uzavření manželství žila ve Stříbře v západních Čechách.
Společně s manželem vychovala dceru a syna, dnes
se raduje z pěti vnoučat, třinácti pravnoučat a jednoho prapravnoučete.
Pracovala jako kuchařka ve školní jídelně a posléze na poště. Po dovršení osmdesáti let se přestěhovala do Kamenného Újezdu, aby byla blíže své
dceři. Do svých 98 let byla téměř soběstačná a pro
svou širokou rodinu byla babičkou, u které vždy našli
pochopení a něco dobrého na zub. Její proslulé ručně
dělané těstoviny – polévkové nudle a flíčky, ochutnali všichni její přátelé a blízcí.
Před dvěma lety se odstěhovala do Domova pro
seniory Máj v Českých Budějovicích, ale s naší obcí
udržuje stále kontakt.
26. března oslaví úctyhodné stoleté jubileum,
které by jí ale nikdo nehádal. Je stále veselá, plná optimismu a těší se relativně dobrému zdraví.
Když jsem jí byla naposledy osobně gratulovat,
říkala: „…až mi bude sto let, to bude veselo, bude
muzika…“ Věřím, že kdyby nebyla dnešní covidová
situace, tak si paní Votípková určitě ještě zatančí.

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci březnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Filisteinová Jiřina
70 let
Hrušková Marie
75 let
Mlezivová Hana
75 let
Pitrová Marie
75 let
Nedorostová Anna 85 let
Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.

www.agromanualshop.cz
Dobrý obchod s produkty pro
zahradu, farmu i rodinný dům.

„Do dalších let přeji paní Votípkové
hodně zdraví, stálý optimismus
a elán jako doposud.“
Ing. Jitka Šebelková, starostka obce

Informace zubního
střediska
Z důvodu mateřské dovolené se
od 1. března 2021 mění ordinační doba
zubní ordinace MS Dental s.r.o.
Provoz ordinace bude zajišťovat
MDDr. Vlasta Haláčková takto:
Středa 7:30 – 15:30 hod.
Čtvrtek 7:30 – 15:30 hod.
Akutní případy – Lékařská služba první
pomoci, Nemocnice České Budějovice
Postřiky na plevele, savý a žravý hmyz, škůdce, houbové
choroby, hnojiva na trávníky, okrasné dřeviny, zeleninu
a květiny, travní směsi golfové, luční, hřišťové, parkové,
zatravňovací, speciální, hubení hlodavců a hmyzu, enzymy
do septiků a jímek, bazénová chemie, ochrana dřeva
a omítek, postřikovače ruční i zádové, netkaná textilie...
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Zprávy z knihovny
Vážení čtenáři i nečtenáři.
Posílám vám pozdrav z obecní knihovny v Kamenném Újezdu. Píši vám proto, abych vás upozornila na dvě věci. Vzhledem k omezenému provozu
knihovny se snažím komunikovat se svými čtenáři
prostřednictvím mailů a ti jsou tedy již informováni
o tom, že na webových stránkách knihovny jsou nyní
dvě úplně nové záložky.
První nese název Testy pro zvídavé čtenáře a každý týden tam neleznete testík, který zábavnou formou osvěží vaše mozkové závity a třeba vás i pobaví.
Druhá záložka nese název Osvědčené tipy
na výlety. A tímto bych vás všechny zároveň chtěla vyzvat k součinnosti. Pokud byste věděli o nějakém hezkém, méně známém okruhu v relativní blízkosti Kamenném Újezdu a chtěli se o něj
podělit s ostatními, pošlete mi prosím popis, popř.
mapku na mail okkamennyujezd@seznam.cz
a já to případně uveřejním na stránkách knihovny.
Tak si můžeme společně posbírat do zásoby pár
hezkých tipů na výlet.

Ukázka z testů: Hromady cihel
Na dvoře ležely 3 hromady cihel. Z první hromady jsme přenesli na druhou tolik cihel, kolik jich
už bylo na druhé. Potom z druhé na třetí tolik,
kolik bylo na třetí a nakonec z třetí na prvou tolik, kolik jich tam od prvního přenesení zůstalo.
Nakonec bylo na každé hromadě 640 cihel.
Kolik cihel bylo na hromadách původně?
(řešení na www.kamenny-ujezd.cz/knihovna)
Na závěr vám přeji vše dobré, užívejte si posledních záchvěvů zimy a těšte se na jaro, které již klepe
na dveře.
Vaše knihovnice Helena Veselá

Křest knihy mladých výtvarníků
V pondělí 8. února 2021 se před budovou ZŠ
v Kamenném Újezdě konal křest knihy mladých výtvarníků ze ZUŠ Velešín, kde děti pracovaly rok a půl
pod vedením pana učitele MgA. Marka Diase.
Každé pondělí trávily děti tři hodiny v ateliéru základní školy, vytvořily řadu krásných a pozoruhodných
výtvarných děl a za vydatné pomoci pana učitele instalovaly dvě překrásné výstavy v obecní knihovně.
Výstavám vždy předcházela vernisáž s bohatým kulturním programem, kdy knihovna doslova
„praskala ve švech.“ Pan učitel Marek Dias s dětmi
vytvořil neuvěřitelná výtvarná a keramická díla, nad
kterými většina návštěvníků výstavy jen nevěřícně
kroutila hlavami a nechápala, jak je možné, že tak
relativně malé děti vytvoří tak krásné věci. Mnoho
návštěvníků velmi litovalo, že výstava není prodejní.
Pan učitel byl na své žáky náležitě hrdý, věnoval jim
mnoho svého volného času a v době první korona
krize je on-line vedl a vytvořil s nimi cyklus „ Příběhy domů“, který společně nainstalovali v květnu

2020 v obecní knihovně. Tím se však uzavřelo jedno
velice plodné období těchto nadaných dětí, neboť
pan učitel oznámil, že bude v důsledku nepříznivých
okolností ze ZUŠ odcházet.
Pan učitel chtěl, aby děti měly hezkou vzpomínku na společnou práci, a tak pro ně nechal s přispěním sponzora LKW Kratochvíl vytisknout knihu
s jejich výtvarnými pracemi z cyklu „Příběhy domů“.
V pondělí 8. února 2021 uspořádal před ZŠ
křest této krásné knihy a s dětmi se, ač velmi nerad,
rozloučil.
S politováním je ale nutno podotknout, že s odchodem „milovaného“ pana učitele odešlo z výtvarného kroužku i dalších šest nadaných dětí. A my se
jen můžeme ptát, jestli to není škoda, když v době,
která je sama o sobě „podivná“, nechá vedení ZUŠ
Velešín odejít nejen profesionálního výtvarníka, ale
i skvělého pana učitele, který dokáže najít a zažehnout oheň v dětech, které byly obdařeny talentem.
Za obecní knihovnu Mgr. Helena Veselá

