Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Prosinec 2021

Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Společně vstupujeme do posledního měsíce
roku 2021. Vždy byl tento čas věnován především
adventním a vánočním akcím, ale v důsledku špatné
„zdravotní“ situace naší země, to bude opět ve velmi
omezené podobě. Abychom navodili tu správnou
atmosféru Vánoc, ve spolupráci s kulturní komisí
a ostatními aktivními občany připravili jsme i letos
tradiční kulturní akce. V současné době přesně nevíme, co se bude moci uskutečnit a za jakých podmínek. Doporučuji proto sledovat aktuální nařízení
vlády, vývěsky a webové stránky obce, kde se dozvíte
v dané chvíli platné informace.
Přes všechna možná omezení buďme pozitivně
naladěni a prožijme adventní čas co nejlépe, v kruhu
svých rodin, v pohodě a klidu.
Do nového roku vám přeji hodně zdraví, sil,
úspěchů a osobní spokojenosti.
Ing. Jitka Šebelková

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci prosinci oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Vyroubalová Jana
Johaníková Vlasta
Skalická Marie
Hlásková Blanka
Opekar Josef
Mráz Jiří
Kocmichová Marie
Nedorostová Jaroslava

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
85 let
91 let

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

Termíny vánočních akcí • • • • • •
27. 11. Jarmark a rozsvícení vánočního
stromu
18. 12. Rybova mše vánoční
19. 12. Vánoční koledování a živý betlém
23. 12. Koncert Swing tria Avalon
24. 12. Štědrodenní zpívání na návsi
31. 12. Silvestr

24.–26. 12. Vánoční svátky • • • •
XIV. zasedání Zastupitelstva obce
se koná ve středu 15. prosince 2021
od 16 hodin
v místní sokolovně - z důvodu zhoršení
epidemiologické situace. Vstup bude povolen
pouze se zakrytými ústy a nosem (respirátor).
Program je uveřejněn na úřední desce OÚ
a webových stránkách obce.

Prodej vánočních kaprů
ve středu 22. 12. 2021 od 9:00 hodin
(do vyprodání zásob)
v zahradě u Babků, Dělnická č. p. 206
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Informace OÚ
Obecní úřad bude
od 23. 12. do 31. 12. 2021
zcela uzavřen
Z technických důvodů (přechod na jiný systém účetnictví) bude Obecní úřad Kamenný Újezd v době
od 23. 12. do 31. 12. 2021 zcela uzavřen. Příjem
pokladní hotovosti bude ukončen dne 22. 12. 2021.
Z tohoto důvodu žádáme občany, aby do 22. 12. 2021
uhradili všechny případné nedoplatky jak v hotovosti, tak převodem na účet a vyřídili si ostatní nezbytné
záležitosti. V naléhavých a neodkladných případech
kontaktujte pracovníky OÚ na tel. č. 387 998 204
nebo 387 998 500 a dohodněte se na dalším postupu.

Sport
Mistrovství Evropy
v Taekwon-do ITF 2021
Ve dnech 23.–31. 10. 2021 se konalo v řeckém
Heraklionu na ostrově Kréta Mistrovství Evropy
v Taekwon-do ITF. Českou republiku reprezentovali
také čtyři zástupci velešínského taekwondo. Hana
Císařová, Zdeněk Rubeš, František Jeřábek( všichni
ve veteránské kategorii) a „kameňácký“ Dominik
Sluka v kategorii seniorů, která bývá tradičně nejvíce obsazena. Soutěžilo se opět v pěti disciplínách.
Povinné sestavy, sportovní boj, speciálních technikách, silovém přerážení a sebeobraně.

Provoz sběrného dvora
Sběrný dvůr bude otevřen do 22. prosince
2021 každou středu v době od 15:00 do 17:00 hodin a každý pátek v době od 8:00 do 12:00 hodin.
Provoz bude opět zahájen od 5. ledna 2022.
Svoz komunálního odpadu proběhne bez omezení každou středu (22. 12. a 29. 12. 2021), dne
3. 1. 2022 budou svezeny plasty. Upozorňujeme občany, že na některých místech nebo osadách se plasty svážejí ještě následující den.

Upozornění - místní poplatky
V lednovém vydání obecního zpravodaje budou
uvedeny všechny důležité informace k nové vyhlášce o místních poplatcích, kterou bude schvalovat
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. 12.
2021. Budou zde zároveň uvedeny informace k placení místních poplatků na rok 2022 (výše poplatků,
čísla účtů, variabilní symboly a ostatní podrobnosti). Obec bude i nadále preferovat bezhotovostní
platby. Žádáme však občany, aby veškeré poplatky
na rok 2022 hrazené převodem z účtu nepřeváděli
v roce 2021, ale až od ledna 2022!
Kdo nemá možnost platby z účtu, bude moci poplatky zaplatit v hotovosti do pokladny nebo platební kartou na obecním úřadu, nejdříve však od 31.
ledna 2022.
Doporučujeme věnovat lednovému vydání
obecního zpravodaje zvýšenou pozornost.

Dominik měl těžký los. V sestavách prohrál
s domácím Řekem, pozdějším ﬁnalistou, ve sportovním boji porazil Kazacha, Bulhara a ztroskotal
na ruském závodníkovi, ale výkonnost začala jít postupně nahoru a ve speciálních technikách z toho
byla již „bramborová“ medaile. Chuť si spravil Dominik v týmu, který ve speciálních technikách a sestavách získal krásné stříbrné medaile.
Hodně dali o sobě vědět naši veteráni, kteří se
pyšní titulem několika násobným mistrem Evropy.
Hana Císařová ve sportovním boji, sestavách a silovém přerážení a Zdeněk Rubeš v sestavách a silovém
přerážení. Mimo to František Jeřábek získal stříbrné
medaile za sestavy a silové přerážení.
Celkově skončila Česká republika na krásném
čtvrtém místě v soutěží národů za Ruskem, Ukrajinou a Řeckem. Moc děkujeme našim reprezentantům za předvedené výkony a propagaci našich rodných měst, obcí a republiky v zahraničí.
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Vánoce v Kamenném Újezdu
Rybova česká mše vánoční
„hej mistře ...“
Vánočním dárkem Obce Kamenný Újezd pro
všechny občany je opět tradiční koncert, který se
uskuteční v kostele Všech Svatých v Kamenném
Újezdě v sobotu dne 18. prosince 2021 od 18 hod.
Účinkují:
• Pošumavská komorní ﬁlharmonie
• Sólisté: Marie Krejzová - soprán,
Vladimíra Janovská - alt,
Václav Janovský - tenor, Viktor Toms - bas
• Pěvecký sbor Česká píseň Prachatice
Dirigent: Karel Haymann
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován
pro centrum Arpida České Budějovice.
Všichni místní i přespolní jsou srdečně zváni
na tradiční

Andělské zpěvy opalické
o poslední adventní neděli 19. 12. 2021
od 15:30 hodin na opalické návsi
K vidění bude:
 nový betlém, který se, doufáme, bude každým
rokem rozrůstat o další ﬁgury,
 výstava andělů, prosím vyrobte či namalujte
svého anděla, doneste jej a přidejte mezi ostatní,
 prezentace kapliček a božích muk doplněných
obrázky a upravených za přispění opalických
sousedů
K slyšení bude:
 Veselý B. trio - žesťové uskupení s náloží
vánočních melodií,
 zpěvy koled s laskavou podporou hlasivek všech
příchozích a donesených hudebních nástrojů
K ochutnání bude:
 mnoho dobrého jak k snědku, tak k napití
a i pro zahřátí
Přijďte se setkat a pobavit. Hudební nástroje
s sebou, andělské kostýmy vítány.

Živý betlém v sokolovně
Folklórní soubor Radost a Venkovská dudácká
muzika Bedrník zvou na tradiční ztvárnění živého
betlému, jak už bývá zvykem, v trochu jiné podobě.
V neděli 19. prosince 2021 od 17 hodin se těšíme
na vaši návštěvu v místní sokolovně.

Vánoční swingový večer
Vánoční atmosféru a pohodové chvíle nabízí 16.
vánoční swingový večer. O kvalitní zábavu se tradičně postará Jakub Šafr a Swing trio Avalon, Daniel
Hubáček a hosté. Jedinečný koncert, jehož pořadatelem je ČOS TJ SOKOL Kamenný Újezd, se bude
konat ve čtvrtek 23. prosince 2021 od 19 hodin
v místní sokolovně.

Štědrodenní zpívání v parku
Na Štědrý den ve 12 hodin bude Venkovská
dudácká muzika Bedrník hrát a zpívat nejznámější
české koledy. Pokud epidemiologická situace nebude příznivá, koledy zazní z balkonu radnice a kolemjdoucí mohou zůstat ve větších rozestupech v parku,
mohou si koledy poslechnout a zpříjemnit si vánoční
atmosféru. Na zahřátí bude připraven horký punč.
Přijďte se chvíli zastavit, zapomenout na starosti a popřát si se svými sousedy a přáteli.

Adventní punč v parku
Srdečně Vás zveme do Kamenného Újezdu
do parku na adventní punč - každou neděli před vánočními svátky v době od 15 do 18 hodin.
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Vánoce v Kamenném Újezdu
Vánoční a novoroční bohoslužby v kostele Všech
Svatých v Kamenném Újezdu 2021–2022
Máme před sebou dobu adventní - přípravu na příchod Ježíše Krista a krásnou dobu vánoční
- oslavu Jeho narození. V tomto roce bude pořad bohoslužeb následující:
Pátek
24. prosince 2021

Štědrý den

16:00 hodin

Sobota
25. prosince 2021

Slavnost Narození Páně

9:30 hodin

Neděle
26. prosince 2021

Svátek Svaté rodiny

9:30 hodin

Pátek
31. prosince 2021

Památka sv. papeže Silvestra I.
S poděkování za uplynulý rok
a prosbou do nového roku

16:30 hodin

Sobota
1. ledna 2022

Slavnost Matky Boží
Panny Marie (Nový rok)

9:30 hodin

Pokud bychom mše slavit nemohli, tak by byl kostel v tomto čase otevřen alespoň k soukromé pobožnosti.
Váš duchovní správce

Hlavolamy z místní knihovny
Na závěr roku přinášíme něco
na procvičení postřehu.
Ve které z následujících vět se neobjevuje
název zvířete?
1. Cestou do školy, která byla hned za rohem, si
všiml okna s odhrnutou květovanou záclonou.
2. Všichni vědí, že jejich vůdcem je snědý a dobře
oblečený Latinoameričan s brýlemi s tenkou
obroučkou.
3. Teprve když se vrátila domů a začala o celé
záležitosti přemýšlet, zeptala se matky:
„Bylo to v ceně nebo jsi to platila zvlášť?“
4. Dědeček letos v zimě oslaví kulaté narozeniny
a zároveň zlatou svatbu.
5. Hned po Novém roce chystají všechny obchodní
řetězce, ale i drobní obchodníci, výrazné slevy
spotřebního zboží, oděvů a elektroniky.

Věřím, že vám hlavolamy zpříjemní volné chvíle
a že si s nimi hravě poradíte.
Všem čtenářům i ostatním občanům přeji krásné
vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku.
Vaše knihovnice, Mgr. Helena Veselá

