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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané.
Letošní léto začalo poněkud netypicky, a přestože i nás zasáhly rozmary bouřlivého počasí a s tím
spojené škody na rozvodné síti, vyvrácené stromy
a zatopené sklepy, byl to ve výsledku jen zlomek toho,
s čím se museli potýkat zejména lidé na jižní Moravě.
Poslední dobou se stále hovoří o klimatických změnách a někteří z nás stále zpochybňují dopad lidské
činnosti na planetu, ale tornádo, které se prohnalo
24. června na Břeclavsku a Hodonínsku a povodně
v polovině července v západní Evropě jsou více než
výmluvnými doklady, že nastaly velké změny, které
se mohou brzy dotknout kohokoliv z nás. V době takových změn a katastrof je důležitá vzájemná pomoc
a solidarita, a tak i naše obec bez váhání a obratem
poslala ﬁnanční dar postižené jihomoravské obci
Mikulčice.
Nynější letní měsíce nelze označit ani trochu
za okurkovou sezónu, neboť se právě dokončují projekty, jejichž realizace se připravovala dlouhou dobu
před tím. Na začátku srpna by již měla být dokončena křižovatka s novým přechodem v horní části
náměstí, směrem ke škole. Projekt má za cíl zvýšit
bezpečnost chodců a především pak dětí, které se již
brzy vrátí zpět do školních lavic. Mnohá auta budou
muset zpomalit, aby křižovatkou bezpečně projela.
Že však neukázněné řidiče nepřesvědčí značky, radary a ani retardéry se ukázalo již při výstavbě, kdy
řidič neznámého nákladního auta značně poškodil obrubníky v zatáčce nedokončené křižovatky.
Nejbezpečnější by pro nás všechny sice bylo chodit
pěšky, ale to by znamenalo pověstnou cestu „zpět
na stromy“, ale jak přimět některé řidiče, aby byli
ohleduplní ke svému okolí? Jak jim připomenout, že
i oni nebo jejich blízcí jsou také chodci?
Nejen pro potřeby pěších a cyklistů je rekonstruována lávka na konci Šumavské ulice přemosťující hlavní silnici do autokempu Štilec. I přes původní plán došlo po odstrojení konstrukce ke zjištěním,
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která si vyžádala změnu technologie opravy a s tím
související posun termínu dokončení. První zájemci
by tak mohli na cestě do kempu nebo dál na vycházku do přírody lávku využít již na konci srpna, kdy by
měla být oprava dokončena.
Ve středu 18. srpna se bude v sokolovně (náměstí č.p. 138) od 15:00 hodin konat opakované veřejné
projednání upraveného návrhu územního plánu
obce (viz pozvánka ve zpravodaji). Máme sice dobu
dovolených, ale podle platné legislativy musí obec
pořídit nový územní plán do konce roku 2022. Obec
nemůže pominout zákonné lhůty dotčených osob,
organizací a správních orgánů, a tak času k dokončení nového územního plánu již mnoho nezbývá.
Vážení občané, obyvatelé obce, prožíváme nelehké období, které přineslo každému z nás jistou
míru omezení, nepohodlí nebo i újmy a někdy se
snad cítíme i oprávněně naštvaní na dění kolem nás.
Mnohdy není v našich silách, abychom jej změnili,
a nezbývá nám dostatek sil, abychom jej mávnutím
ruky jen tak přešli. Dnes, víc než kdy předtím, si každý z Vás zaslouží odpočinek podle svých představ, ale
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nezapomínejme na své sousedy a mysleme i na ně.
Ten, kdo se veselí může mít vedle sebe někoho, kdo
touží po chvíli klidu a ten, který si přeje ticho, by si
měl vzpomenout, že i on býval dítětem, které mělo
plno energie a radost ze života, která se projevují
smíchem a nekonečným brebentěním. Snažme se
spolu vyjít vzájemným ohledem na potřeby druhého,
neboť řešením nejsou betonové zdi a plechové ploty,
které se nám v obci začaly houfně objevovat. Mohlo
by se nám brzy stát, že sice budeme mít vytoužený
klid, ale daleko přes zeď pro pomoc a dobré slovo
k sousedovi, že zažijeme klid, který připomíná spíše
vězeňský dvůr obehnaný vysokými zdmi, než „rajskou“ zahradu.

Dovoluji si Vám jménem obce popřát příjemně prožitou dovolenou podle Vašich představ, ať se
Vám podaří získat energii, klid a nadhled do rušných
a náročných dnů, které jistě znovu přijdou. Užijte si
vzájemné blízkosti a radosti ze setkávání se svými
příbuznými a přáteli, které se nám poslední dobou
nedostávalo. Přeji Vám šťastnou cestu, mnoho nezapomenutelných zážitků a především bezpečný
návrat domů, abychom se po prázdninách mohli
opět ve zdraví sejít a pokračovat v mnohém, co bylo
započato a co je naším společným, tedy obecným
zájmem.
PhDr. Roman lavička, PhD.

Opakované veřejné projednání
návrhu územního plánu Kamenný Újezd
v katastrálním území Kamenný Újezd, Kosov u Opalic, Krasejovka, Opalice a Otmanka
se uskuteční v sokolovně v Kamenném Újezdě (Náměstí č.p. 138)
dne 18. 8. 2021 od 15:00 hod.
Veškerá dokumentace k opakovanému projednání ÚP je na webových stránkách
obce Kamenný Újezd v sekci „Územní plán“
https://www.kamenny-ujezd.cz/uzemni-plan-obce

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci srpnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Klimešová Eva
Šafr Josef
Wagner Jan
Raddová Marta
Zemanová Marie
Vránová Marie
Jenne Gustav

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
90 let
90 let

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

Restaurace Rychta
Kamenný Újezd
přijme servírku/číšníka
na hlavní pracovní poměr nebo i brigádně
(nevyučené zaškolíme)
Dále přijmeme sílu na výpomoc
přes obědy a nebo večerní provoz
(pracovní dny dle dohody)
a pomocnou sílu do kuchyně a na mytí
nádobí (možný i poloviční úvazek, vše dle
dohody, vhodné i pro důchodce)
Info přímo v restauraci
nebo na tel. 603 474 833

Obec Kamenný Újezd Vás srdečně zve na komedii nejhranějšího francouzského dramatika
současnosti Floriana Zellnera o nevěře a „umění“ lhát

Představení se koná v neděli 29. 8. 2021 od 17 hodin na louce vedle ZŠ
Vstupné 100 Kč, prodej na místě
Přijďte se společně zasmát a strávit tak příjemný nedělní podvečer.

