Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Březen 2022

Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
V tomto měsíci sice přivítáme první jarní den,
ale s největší pravděpodobností můžeme očekávat,
že se naplní pranostika „březen - za kamna vlezem“.
Letošní zima, která dosud není u konce a zatím se
nepředvedla ve své pravé podobě, nás může ještě
překvapit. Březen je rovněž posledním měsícem
vegetačního klidu, kdy je možné kácet nemocné či
život ohrožující stromy, ořezávat křoviny atd. Nezapomeňte, v případě potřeby, podat včas žádost o povolení kácení na obecní úřad (viz webové stránky
obce).
Obecní úřad rozhodl z bezpečnostních důvodů pokácet přerostlý topol u brány hřbitova, neboť
i přes několik odborných a bezpečnostních řezů stále dochází při poryvech větru k padání větví a poškozování hrobů.
Obec již zahájila práce, plánované na letošní
rok. Postupně bude provedena výměna veřejného
osvětlení v části Dělnické a části Zahradní ulice,
dále nás čeká rekonstrukce kanalizačního řadu
a oprava chodníku v části Budějovické ulice. S tím
souvisí i dopravní omezení na silnici III/00354. Dodavatelem stavby je firma K – Building CB a.s.
Provoz bude řízen semafory do poloviny května, proto upozorňuji na zvýšenou opatrnost při
průjezdu či průchodu. Na úřední desce je umístěna
veřejná vyhláška, kterou je stanovena přechodná
úprava provozu.
Zároveň bude zahájena úprava veřejného prostranství u vjezdu do obce (mezi bývalým kinem
a čerpací stanicí), kde bude firma OK Signistav s.r.o.
budovat nový chodník a přechodové místo z Dělnické ulice.
Věřím, že všechny akce budou zdárně dokončeny a přispěje to k dalšímu zlepšení vzhledu obce
a bezpečnosti občanů.
Ing. Jitka Šebelková

Přehled termínů • • • • • • • • • • • •
2. 3. Zahájení letního provozu
9. 3.
11. 3.
19. 3.
27. 3.

sběrného dvora
XV. zasedání zastupitelstva obce
Valná hromada ČOS TJ Sokol
Běžecké závody
Začátek letního času 02:00 03:00

XV. zasedání Zastupitelstva obce
Kamenný Újezd se koná ve středu
9. března 2022 od 17 hodin ve velké
zasedací místnosti obce
– Budějovická 55.
Podrobný program bude v zákonné lhůtě
uveřejněn na úřední desce.
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ZŠ a MŠ Kamenný Újezd

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ
Kamenný Újezd na školní rok 2022/23
Proběhne ve dnech 4. až 7. dubna 2022 prezenční formou, tedy s návštěvou
ve škole (pokud to epidemická situace dovolí).
• Při zápisu předloží zákonní zástupci: občanský průkaz, rodný list dítěte a současně i vyjádření poradenského
zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky) a vyjádření
pediatra.
• Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8.2022 a děti, které již měly odklad školní docházky.
K zápisu znovu tedy musí i děti, které pro školní rok 2021/2022 dostaly odklad školní docházky!
• Na žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31. 8. 2022
- je nutné následně doložit kladné vyjádření poradenského zařízení.

Oznámení o přijímacím řízení do MŠ
Přijímání dětí do Mateřské školy v Kamenném Újezdu proběhne
3. a 4. května 2022 prezenční formou, tedy s návštěvou ve škole
(pokud to epidemická situace dovolí).
Zákonný zástupce dítěte předloží rodný list dítěte a doklad o řádném očkování dítěte (potvrzení od lékaře,
že je dítě řádně očkováno a může být přijato do MŠ).
Pro bližší informace sledujte web školy - www.zsku.cz

Pozvánka

Pracovní příležitost

ČOS T.J. SOKOL Kamenný Újezd
zve všechny své členy na volební valnou
hromadu dne 11. března 2022 od 17:00
hodin do místní sokolovny.

Restaurace Štilec přijme:

Program jednání bude zveřejněn
ve vývěsce u autobusové zastávky

• Servírku / číšníka
(od 04/2022 - po–pá obědy, víkendy celé dny)

Výbor T.J. SOKOL Kamenný Újezd

• Výpomoc s úklidem pokojů
(pracovní doba 9–15 h, nebo dle potřeby )

• Pomocnou sílu do kuchyně
(prac. doba po–pá 9–15 h, víkendy so–ne 9–18
či 21 h, měsíce 7–8/2022, krátký-dlouhý týden)

Směny dle domluvy, pracovní
poměr na DPP. Vhodné i pro
studenty, ženy na mateřské
či důchodce.
Informace na tel. 777 347 190
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Sport
TJ Sokol Kamenný Újezd, oddíl ASPV pořádá v sobotu, dne 19. 3. 2022

Běžecké závody v rámci 41. ročníku G-P vytrvalců
Program:
830 prezence závodníků
930 běh nejmladších dětí na 0,5 km
1000 běh žákovských kategorií na 1,5 km
1100 závod v běhu na 12,5 km
1105 dorost, příchozí, mílaři na 4,2 km
1300 vyhlášení výsledků (čas je jen orientační)
		 - vyhodnocení bodování za r. 2021
		 - tombola ze startovních čísel

Technické upozornění:
Závody proběhnou za plného silničního
provozu na silnici s malým provozem.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla
silničního provozu a jsou povinni se podřídit
pořadatelům na trati. Každý závodník
startuje na vlastní zodpovědnost, nebude
požadovat v případě úrazu žádnou náhradu
od pořadatele závodu.

Více o závodech v Kamenném Újezdu na
www.kamenak.jihoceskybezeckypohar.cz
Pro urychlení prezence je možno se přihlásit
předem na adresu: vaclav.klima@email.cz
nebo na webu maraton.cz nebo nejdéle čtvrt
hodiny před startem každého závodu.

Startovné: Dospělí závodníci v hlavním
závodě 200 Kč a rámcovém závodě na 3 km
nebo 4,2 km 150 Kč, (z toho 40 Kč bude
vráceno formou poukázky na občerstvení).
Ostatní propozice též na
www.kamenny-ujezd.cz/bezecke-zavody

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci březnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Fousková Marie
70 let
Hájek Jaromír
70 let
Hromadová Božena 75 let
Kilberger Vladimír 75 let
Klimešová Jana
80 let
Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.

Zahrady Oupic
Kompletní realizace zahrad a mnoho
dalších činností v zahradnických pracích
------------ kvalita a dobrá cena -----------Info: tel. 604 231 577
www.zahradyoupic.cz
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Sportovní, rekondiční a regenerační, Deep Tissue a TCM Tui-Na masáže
Stimulace akupunkturních bodů
Baňkování
Dietetika a nutriční poradenství
Milan Skamene
Bsc (Hons) Acupuncture, lic.Ac, lic.TuiNa, ACMP,
https://www.deepacu.com/
https://cs.deepacu.com/
Návštěva klienta dle telefonické dohody
Tel: 732 729 448

