Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Na konci měsíce května byly naší obci konečně
předány kompostéry, o které si někteří občané zažádali už na podzim roku 2019. S uživateli byly podepsány výpůjční smlouvy na dobu 5 let, kompostéry
jim byly v dohodnutém termínu vydány a po uplynutí lhůty zůstanou v jejich vlastnictví. Věřím, že nádoby budou dobře sloužit a získaný kompost občané
využijí na svých zahrádkách.
Práce na opravě lávky ze Šumavské ulice na Štilec se zkomplikovaly změnou technologie jednotlivých prací, které doporučil po odkrytí vrstev projektant mostních staveb. Předpoklad dokončení bude
ve stanoveném termínu. Přesto vás v této době, kdy
se obtížně shánějí ﬁrmy a živnostníci pro kdejakou
práci, prosím o trpělivost a shovívavost.
I přes výzvu v minulém měsíci, nejsou stále
uhrazeny všechny místní poplatky za odpad a psy.
Proto opětovně vyzývám k jejich neprodlené úhradě.
Počátkem měsíce srpna bude všem dlužníkům místní poplatek navýšen platebním výměrem dle OZV
na trojnásobek.
V měsíci červnu bylo v obřadní místnosti zdejšího obecního úřadu přivítáno do života celkem 18 dětí,

Červenec 2021
Státní svátky • • • • • • • • • • • • •
5. 7. Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
6. 7. Den upálení Mistra Jana Husa

Důležité termíny • • • • • • • • • • •
15. 7. Termín zaplacení místních poplatků
z rekreačního pobytu za 1. pololetí 2021
které se narodily od září roku 2020 do konce března
2021. Kulturní vystoupení při slavnostním obřadu
zajistily paní učitelky s dětmi z mateřské školy. Novým občánkům přeji, aby měli spokojený a dlouhý
život plný lásky, porozumění a hlavně zdraví.
Jsou před námi, hlavně pro děti, dva nejoblíbenější měsíce v roce, které řada z nás využívá
k zaslouženému odpočinku a k načerpání nových
sil do dalších měsíců roku, obzvláště v této nelehké
době. Přeji vám, abyste svou dovolenou prožili v klidu a pohodě a poznali hodně nových a zajímavých
míst. Prázdninové měsíce a zvýšený pohyb turistů
s sebou přináší i častější úrazy a dopravní nehody,
tak buďte opatrní na sebe a hlavně na své děti, abychom se po prázdninách všichni sešli ve zdraví.
Ing. Jitka Šebelková

Připomenutí pro
poskytovatele ubytování
Všem penzionům, ostatním ubytovacím zařízením a občanům, kteří poskytují ubytování, připomínám povinnost do 15. července 2021 podat přiznání a zároveň uhradit místní poplatek z pobytu
za 1. pololetí 2020 dle OZV 1/2019. Interaktivní tiskopis přiznání lze stáhnout z webových stránek obce
www.kamenny-ujezd.cz/tiskopisy-ke-stazeni, nebo
je k dispozici na OÚ Kamenný Újezd.
Zároveň připomínáme, že sazba je 20 Kč za každý i započatý den pobytu.
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Oznámení

Ze školních lavic

Druhé veřejné projednání Zápis žáků do ZŠ
návrhu územního plánu a přijímání dětí do MŠ
obce Kamenný Újezd
Dle sdělení pořizovatele územního plánu
(Magistrát města České Budějovice) se během několika týdnů bude konat druhé veřejné projednání
návrhu územního plánu obce Kamenný Újezd.
V době vydání zpravodaje ještě neznáme přesný termín, proto sledujte úřední desku a webové stránky
obce, kde bude v zákonné lhůtě uveřejněno oznámení s konkrétním termínem a místem konání.
PhDr. Roman Lavička, PhD., místostarosta obce

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci červenci oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Petrášková Marie
70 let
Rožboudová Marie 75 let
Holub Jan
75 let
Vodička Miloslav
80 let
Růžičková Marie
85 let
Křivanec Miloslav 97 let
Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.

V letošním roce proběhly zápisy do ZŠ i MŠ korespondenční formou stejně jako v loňském roce.
Na základní školu jsme v termínu 1.–16. 4. 2021
obdrželi 51 žádostí o přijetí do 1. ročníku. Z toho
bylo přijato 35 žáků, 11 žádostí o odklad a vydáno
5 rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí žáci budou rozděleni
do dvou tříd.
V mateřské škole jsme v termínu 3.–14. 5. 2021
evidovali 37 žádostí, z toho vydáno 5 rozhodnutí
o nepřijetí a jedno přerušené správní řízení. Do mateřské školy tak během roku 2021/22 nově nastoupí
31 dětí.
Ředitelství školy

Pro volnou chvíli
Ve čtvercích jsou ukryty názvy ptáků, kterým chybí 3–4 písmena. Najdete je tak, že spojíte písmena po
obvodu čtverce po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Deváté pole uprostřed zůstává vždy prázdné. První písmeno z názvu ptáka nikdy nechybí.

L

K
*
Ň

CH
Č

Š

CH
*

Š

U
*

L

L

R
N

V
*

Č

A

E

