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Slovo starostky
Vážení spoluobčané!
V tomto měsíci nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V naší
obci byli v minulých letech vždy zodpovědní občané, kterým záleží na směřování státu a přišli
v hojném počtu svůj názor vyjádřit formou hlasování. Věřím, že tomu tak bude i letos a společně se
budeme podílet na složení poslanců, kteří budou
v Poslanecké sněmovně hájit naše zájmy.
V současné době probíhá výstavba vodovodu
v Milíkovicích, kde v několika posledních letech
měli místní občané problémy s nedostatkem i kvalitou pitné vody. Stavbu provádí firma Zvánovec
a.s. a má být dokončena do konce letošního roku.
V loňském roce byl ukončen provoz restaurace Pedross, a v uvolněných prostorech proběhla
základní rekonstrukce elektrických rozvodů, vodoinstalace a byly provedeny sanační omítky proti vlhkosti. Již na konci srpna rada obce vyhlásila
záměr pronájmu těchto nebytových prostor, který
je vyvěšen na úřední desce, a zájemci se s ním mohou seznámit. Obec preferuje dlouhodobější pronájem, vhodnost využití, prospěšnost pro občany
a spolehlivost budoucího nájemce.
V poslední době se několikrát stalo, že občané
zaplatili místní poplatky na účet obce, ale nebylo
uvedeno ani jméno plátce ani variabilní symbol.
Z tohoto důvodu platba nemohla být identifikována a přiřazena konkrétnímu poplatníkovi a účetní
jí byla nucena vrátit zpět na účet plátce. Mnozí ani
nezjistili, že platba byla vrácena zpět a žijí v domnění, že mají poplatky uhrazené. Žádáme proto občany, aby při bezhotovostní úhradě uváděli
variabilní symboly a do poznámky uváděli, jaký
poplatek a za koho platí. Zároveň si prosím zkontrolujte, zda se někoho z vás netýká případ vrácení
platby.
Ing. Jitka Šebelková

Důležité termíny • • • • • • • • • • • • •
8.–9. 10.
8. 10.
15. 10.
15.–16. 10.
30. 10.

Volby do Poslanecké sněmovny PČR
Noc sokolských světel
Valná hromada ČOS T.J. Sokol
Výlov rybníka Bel
Ukončení sobotního provozu
sběrného dvora
31. 10. Konec letního času - 3:00 2:00 h

Státní svátek • • • • •• • • • • • • • • • •
28. 10. Den vzniku samostatného
Československa

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci říjnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Krůček Karel
Rousek Karel
Sluka Václav
Neubauerová Terezia
Klabouchová Hana
Adámek Petr

70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
80 let

Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.
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Oznámení starostky obce o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny PČR
Podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do PČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů oznamuji, že volby
do Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční
dne 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin
dne 9. října 2021 od 08:00 do 14:00 hodin
Místem konání voleb
•	ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v Kamenném Újezdu v sokolovně -Náměstí 138,
telefon č. 727 968 016
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Kamenném Újezdu v ulicích 5. května, Budovatelská, Dělnická, Dolní, Jižní, Ke Hřišti, Kamenná, Krátká, Lomená, Luční, Nádražní, Na Parcelách, Na Vyhlídce,
Nová, Plavnická, Osvobození, Plavská, Polní, Průběžná, Severní, Šumavská, Zahradní a Zemědělská.
• v e volebním okrsku č. 2 je volební místnost
v Kamenném Újezdu v zasedací místnosti
budovy Obecního úřadu - Náměstí 220,
telefon č. 727 968 109
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Kamenném Újezdě v ulicích Budějovická, Hřbitovní,
Na Dolech, Náměstí, Pod Laznou, Průmyslová,
místní části Bůrek, Plavnice, Štilec a v osadách Březí, Kosov, Opalice, Radostice a Rančice
• v e volebním okrsku č. 3 je volební místnost
v Krasejovce v objektu hasičské zbrojnice,
telefon č. 606 052 946
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Kamenném Újezdu v osadách Krasejovka, Bukovec a Milíkovice
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost, státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR, cestovním průkazem ČR).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
ČR, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Obecná hygienická opatření během voleb:
• volič může vstoupit do volební místnosti pouze
se zakrytými ústy a nosem a použije dezinfekci
na ruce, která bude připravena u vchodu
• volič dbá na dodržování rozestupů min. 2 m
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou
osobně dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu zástupců příslušné okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou v místě
svého bydliště. Požádat mohou na Obecním úřadu
Kamenný Újezd osobně nebo telefonicky na tel. č.
387 998 204, a to nejpozději první den voleb
do 11:00 hodin. V případě neočekávané imobility
mohou voliči v době konání voleb kontaktovat přímo
členy příslušné okrskové volební komise ve volební
místnosti. Z důvodu zajištění dopravy do místa voličova bydliště žádáme, aby tak učinili neprodleně,
pokud možno nejpozději do 9. 10. 2021 do 9:00
hodin.

Pozvánka
ČOS T.J. SOKOL Kamenný Újezd
zve všechny své členy na valnou hromadu
v pátek 15. října 2021 od 17:00 hodin
do místní sokolovny.
Program jednání bude zveřejněn
ve vývěsce u autobusové zastávky
Výbor T.J. SOKOL Kamenný Újezd
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ZŠ a MŠ Kamenný Újezd hledá zájemce o doučování
ZŠ a MŠ Kamenný Újezd hledá na měsíce září
- prosinec 2021 zájemce o individuální či skupinové
doučování žáků popř. vedení doučovacích kroužků
z řad pedagogické veřejnosti (bývalí učitelé, učitelé
v důchodu, asistenti pedagoga, vychovatelé…), ale
i z řad studentů či odborníků z praxe (specialisté
na určitý obor).

Z hlediska pracovního vztahu by se jednalo
o DPP (dohoda o provedení práce).
Zájemci mohou školu kontaktovat přes e-mail:
reditel@zsku.cz nebo zastupce@zsku.cz, případně
na tel. číslech: 777 490 250 nebo 776 766 022.
Ředitelství školy
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Sportovní úspěchy, které rádi zveřejňujeme
Na Balatonu se ve dnech 9. - 12. září konalo druhé mistrovství světa v paddleboardingu (SUP WC
2021). Tento poměrně mladý, ale stále více populární sport je zařazen mezi kanoistiku. Účast sportovců z celého světa od Austrálie přes Novou Kaledonii po USA a Peru to potvrzuje. V kategorii juniorů
do 18 let reprezentoval svůj českobudějovický oddíl BUDE SPORT a Českou republiku i náš místní
občan, Vojta Seidenglanz. V této věkové kategorii
startovalo 40 závodníků. Vojta se přes síto rozjížděk
kvalifikoval do všech finálových jízd mezi nejlepších
8. Největšího úspěchu dosáhl ve sprintu, kde získal
bronzovou medaili, jako jediný z celé české výpravy.
Ve vytrvalostním závodě na 10 km a technickém slalomu pak dojel vždy pátý. Se svým oddílovým
kamarádem Petrem Rohlenou získali stříbrnou medaili za týmové umístění na dlouhé trati.
Krásné počasí, skvěle organizovaný šampionát
a první úspěšná reprezentace ČR je skvělou tečkou.

Gratulujeme a jsme na Vojtu hrdí!

Noc sokolských světel
pátek 8. 10. 2021 v 16:30 v parku
Jedna lodička za každou sokolskou duši, která
neváhala obětovat svůj život za svobodu národa…
Výroba lodiček, opékání buřtů, program pro děti
(zajišťuje oddíl pobytu v přírodě Čtyřlístek). Se soumrakem - kolem 18:30 - připomenutí okolností vzniku Památného dne sokolstva a vypuštění lodiček na
hladinu rybníka. Veškerý materiál a občerstvení zajištěno. Akce vhodná nejen pro členy Sokola, ale i pro
širokou veřejnost a všechny věkové kategorie.

Hledám k pronájmu
byt či pokoj
v Kamenném Újezdu a okolí
Mohu vypomoci i u starších lidí, pracovala jsem
jako ošetřovatelka v domově důchodců.
Kamila Šicnerová, tel. 730 138 466

Na všechny se těší cvičitelé
T. J. ČOS Sokol Kamenný Újezd

Valná hromada
TJ Sokol Kamenný Újezd
Tělovýchovná jednota Sokol Kamenný Újezd, z.s.
zve členy na valnou hromadu,
která se bude konat dne 12. 11. 2021 od 18:00
na hřišti v Kamenném Újezdu.

