Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Červen 2021

Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Před rokem jsem ve zpravodaji v dobré víře
psala, že červen snad bude návratem do běžného
života, i když s určitým omezením a za dodržování
vyhlášených nařízení, ale to nikdo z nás netušil, že
„covidová epidemie“ bude pokračovat i další rok
a ještě daleko razantněji. Také v naší obci po dobu
trvání nákazy onemocnělo poměrně dost občanů.
Věřím, že se všichni zotavili, letní sluníčko jim pomůže při regeneraci organismu a nikdo nebude
mít trvalé následky. Ale hlavu vzhůru, optimismus
k tomu a těšme se, že už nás nic horšího nezaskočí
a brzy se snad vrátíme do normálních kolejí.
Naše obec se prostřednictvím Svazku obcí
Blanský les - podhůří přihlásila do 122. výzvy Operačního programu životního prostředí v rámci projektu na pořízení domácích kompostérů, který je
spoluﬁnancován Evropskou unií a Státním fondem
životního prostředí ČR. Výběrové řízení na dodavatele bylo již uzavřeno a kompostéry budou předávány
bezplatně do výpůjčky. Žadatelé, kteří se na podzim
roku 2019 přihlásili o dodání kompostéru, budou
postupně telefonicky vyzýváni k podpisu smlouvy
o výpůjčce a následně (pravděpodobně začátkem
léta) jim bude předán do užívání domácí kompostér
o objemu 1 050 litrů.
Rada obce v dubnu schválila nejvýhodnější nabídku na výstavbu nového vodovodu v Milíkovicích.
4. června se v osadě Milíkovice bude konat schůzka
zástupců obce s dodavatelskou ﬁrmou a občany, kteří zde budou informování o průběhu prací, které by
měly být zahájeny koncem června.
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
oznamuje vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastru Opalice. Do návrhu je možné nahlédnout od 24. 5. 2021 po dobu 30 dnů tj.
do 22. 6. 2021 na pobočce SPÚ (7. patro, č. dv. 707)
nebo na Obecním úřadě v Kamenném Újezdě. V případě zájmu je nutno návštěvu předem objednat.

Důležité termíny • • • • • • • • • • •
1. 6. Mezinárodní den dětí
20. 6. Den otců
20. 6. Běžecké závody
9. 6. Vítání občánků
12. 6. Mše Krasejovka
V současné době je velmi nestálé počasí a téměř denně se potýkáme s větším množstvím srážek. Vzhledem k podmáčené půdě byla pozastavena
i pravidelná údržba travnatých ploch. Jakmile se
počasí umoudří, budou pracovníci technické správy
postupně v sečení pokračovat. Pokud někteří občané
z vlastní iniciativy udržují veřejné plochy před svými
nemovitostmi, je to pro obec vítaná pomoc, které si
velmi vážím. Mám radost, že lidem není lhostejný
vzhled obce a jsou ochotní pro to něco udělat.
Na druhou stranu jsem velmi zklamaná, když
vidím následky vandalismu v okolí hřbitova, kde
byly polámány zasazené stromky, rozházené podpěry a přemístěný mobiliář. Pokud by měl někdo z vás
jakékoliv poznatky k řádění vandalů, prosím, aby je
oznámil na obecní úřad. Chtěla bych věřit, že se jednalo o ojedinělý případ, který se nebude opakovat.
Na závěr bych chtěla popřát všem dětem k mezinárodnímu dni dětí, aby už mohly bez omezení chodit do školky, školy, aby mohly sportovat a užívaly si
hezké dny se svými kamarády.
Ing. Jitka Šebelková
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Upozornění obecního
úřadu - místní poplatky
31. května skončila splatnost místních poplatků
pro rok 2021. Kdo svou povinnost ještě nesplnil, měl
by tak učinit co nejdříve, aby se vyhnul sankcím.

TJ Sokol Kamenný Újezd
oddíl ASPV
Pořádá v neděli dne 20. 6. 2021

Běžecké závody v rámci
Gratulujeme jubilantům! XL. ročníku G-P
V měsíci červnu oslaví své významné
životní jubileum tito spoluobčané:
Maroušek Pavel
70 let
Jandova Anna
75 let
Chalupová Marie 75 let
Haláčková Věra
75 let
Bezděková Alena 80 let
Borovka Ladislav 80 let
Jakeš Vít
80 let
Pilečková Anna
90 let
Müller Vladimír
92 let
Přibyl Ladislav
92 let
Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.

Program:
8:30 prezence závodníků
9:30 běh nejmladších dětí na 0,5 km
10:00 běh žákovských kategorií na 1,5 km
10:30 dorost, příchozí, mílaři na 3 km
11:00 závod v běhu na 15 km
13:00 vyhodnocení bodování G-P za r. 2020
13:30 vyhlášení výsledků s tombolou
ze startovních čísel
Přihlášky předem na adresu:
vaclav.klima@email.cz
Více o G-P na:
http://kamenak.jihoceskybezeckypohar.cz

Letní tábor oddílu pobytu v přírodě
Kameňácký čtyřlístek (T. J. ČOS Sokol)

CESTA KOLEM SVĚTA
Rádi bychom touto cestou nabídli několik volných
míst, které nám letos zbývají na našem tradičním
letním táboře (31. 7. – 14. 8.).
Letos se vydáme na cestu kolem světa, takže
nás čeká spousta zážitků v různých zemích,
kontinentech a kulturách. Vhodné zejména pro
děti od 10 do 13 let, které chtějí zažít skutečné
dobrodružství.
V případě vážného zájmu volejte na tel. 607 104 656
nebo pište na kysa@kamenacky-ctyrlistek.cz
Informace o nás a o táboře viz:
https://www.kamenacky-ctyrlistek.cz/
Jirka Ambrož, hl. vedoucí tábora
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Kultura

Výklenková kaplička na Bukovci
8. 5. 2021 byla nově vystavěná kaplička na
Bukovci zasvěcena Panně Marii. Stavbu kapličky
zrealizovala rodina Vaňkova s pomocí širší rodiny
a sousedů z Bukovce. Kaplička je volně přístupná
k prohlídce i modlitbě k Panně Marii.

Poutní mše svatá

Restaurace Štilec přijme:

Tradiční poutní mše svatá bude sloužena dne
12. června 2021 v 15:00 hodin v Krasejovce u kapličky na návsi, která byla postavena a vysvěcena před
sto lety. Celebrovat bude Jakub Václav Zentner, farář
z Římova.

šikovného kuchaře nebo kuchařku
se zájmem o gastronomii.

Sportovní masáže
Fascie masáže
Kineziotaping
Václav Homolka, Opalice 16
tel.+420 723 176 988

Jedná se o přípravu denního menu, příloh,
salátů, dezertů. Nabízíme stálý celoroční
pracovní poměr ( HPP), dobré ﬁnanční
ohodnocení. Nástup: červen-červenec 2021

Více informací na tel. 777 347 190
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Obec Kamenný Újezd
přijme brigádnice na DPP
pro Autokempink Štilec

JIHOČESKÉ LETNÍ LINKY
AUTOBUSEM NEJEN NA KOLO

• Uklizečka - pokojská
Pracovní doba: soboty a neděle 8:00–15:00
(příplatek 25 %)
• Pracovnice na úklid společných zařízení
(nově vybudované sociální zařízení
a 2 kuchyňky)
Pracovní doba: soboty a neděle 7:00–11:00
(příplatek 25%)
Ostatní informace na OÚ osobně nebo
telefonicky na č. 387 998 204 u paní Hojdové.
Vhodné i pro studenty.

WWW.JIKORD.CZ/CYKLOBUSY

Zpráva z knihovny
Drazí čtenáři a čtenářky,
jak již většina z vás ví, obecní knihovna bude do
10. 6. 2021 z důvodu dovolené uzavřena. Naštěstí
jste téměř všichni uposlechli mé výzvy a přišli si vypůjčit dostatek knih, abyste měli po dobu uzavření
co číst.
Minulý měsíc jsem vám ve zpravodaji posílala malou hříčku se slabikami, ze kterých jste měli
vytvořit čtyři známá česká přísloví. Někomu se to
podařilo, někdo s tím měl problémy. Posílám tedy
řešení.
1
2
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4
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Na tvrdý špalek
Jazyk nechávej doma
Sousedova kráva
Kdo zrána políhá,
Na chytrého mrkni,
Kdo se psy líhá,
Podvod a klam
Kdo na zemi sedí,
Co chceš míti tajného
Od včely pochází med,
Hloupost a pýcha

Jak si kdo ustele, tak si lehne.
Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
Na hrubý pytel hrubá záplata.
Nemusí pršet, stačí když kape.
Tentokrát budete mít úkol lehčí. V tabulce zkuste propojit méně známá česká přísloví.
Přeji vám příjemné luštění a hezké počasí, abychom se konečně trochu zahřáli po nezvykle dlouhé
zimě.
Vaše knihovnice Helena Veselá
A
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F
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CH
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J

navečer pobíhá.
s blechami vstává.
pádu se nebojí.
na jednom dřevě rostou.
od hada jed.
tvrdý klín.
více mléka dává.
nechávej u sebe samého.
zradí se sám.
a venku uši.
hloupého trkni.

