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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Měsíc duben zahajujeme velikonočními svátky,
které už v minulém roce nebyly zcela běžné. Ráda
bych napsala, že bude velikonoční jarmark, beseda,
fotbalový zápas či divadlo, ale bohužel i tyto aktivity musíme letos zrušit nebo výrazně omezit a vyčkat
na lepší a „zdravou“ dobu. Přesto vám přeji, abyste strávili příjemné svátky jara se svými blízkými
a aby nám konečně přálo i počasí.
Z důvodu pracovní neschopnosti a karantény pracovníků obecního úřadu na přelomu února
a března došlo k posunutí termínu dokončení rekonstrukce kanceláří. Tím se zákonitě prodlouží
práce v náhradních prostorech a s tím souvisící
omezení úředních hodin a některých služeb obecního úřadu. Ze stejného důvodu bylo také přeloženo
konání XI. zasedání Zastupitelstva Obce Kamenný Újezd z původního termínu 17. 3. na středu 31.
března 2021 tak, aby mohla být dodržena zákonná
lhůta pro zveřejnění dokumentů.
Na základě odborného posudku statika na stav
lávky přes mezinárodní silnici E55 ze Šumavské
ulice na Štilec řešíme v současné době vypsání
výběrového řízení na její opravu. Oprava by měla
probíhat cca 2 měsíce a s největší pravděpodobností zde bude omezen provoz a v nějakou dobu bude
průchod úplně uzavřen. Prosím o respektování informačních a dopravních značek tak, aby nedošlo
k úrazům či jinému neštěstí. Bližší informace zveřejníme po ukončení výběrového řízení.
Na závěr mi ještě jednou dovolte popřát vám,
abyste si jarní měsíce mohli užít s co nejmenším
omezením, například prací na zahrádce, procházkami po okolí, hlavně ve zdraví a s optimistickou
nadějí, že brzy budeme žít normálním životem.
Ing. Jitka Šebelková

Přehled termínů • • • • • • • • • • • •
1.–16. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ
2.–5. 4. Velikonoční svátky

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci dubnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Johaník Petr
Syrovátka Stanislav
Smudková Olga
Kloudová Anna
Vítek Ludvík

70 let
70 let
75 let
75 let
75 let

Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.
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Zápisy do ZŠ a MŠ Kamenný Újezd
pro školní rok 2021/2022
Zápis do základní školy i do mateřské školy pro
školní rok 2021/2022 proběhne s velkou pravděpodobností distanční formou (bez osobní účasti dětí a
rodičů), tedy pouze na základě podané žádosti, kterou škola bude přijímat a evidovat v termínech:
1. 4. – 16. 4. 2021 (pro 1. ročník ZŠ) a
3. 5. – 14. 5. 2021 (pro MŠ).

Veškeré podstatné informace (i s potřebnými
dokumenty) najdete na internetových stránkách
školy (www.zsku.cz). Pozornost věnujte zejména
uvedeným způsobům předávání žádostí, protože
jiné možnosti povolené nebudou.
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy

Zpráva z knihovny
Drazí přátelé,
zdravím vás z obecní knihovny a posílám vám
malou zprávu o tom, co se nyní v knihovně děje.
Knihovna musí být bohužel z důvodů vládních
nařízení stále uzavřená a zatím nikdo neví, kdy se
věci změní. Nicméně, pokud si budete chtít vypůjčit knihy nebo se i zaregistrovat jako nový čtenář,
napište mi email na okkamennyujezd@seznam.cz
a domluvíme se na předání knih před knihovnou.
Všichni čtenáři, kteří mají v knihovně zaregistrovanou emailovou adresu, dostávají ode mne pravidelně emaily s informacemi, různými kvízy, testíky
či skládačkami. Abyste vy ostatní nebyli šizeni, posílám i vám malou ochutnávku.
Zkuste si přečíst následující informace pozpátku. Začněte úplně dole a postupujte vzhůru. Uvidíte,
že to není nic těžkého U

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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