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Informace rady obce
Vážení spoluobčané.
Nikdo z nás si, bez rozdílu věku, ještě 23. února
nedovedl představit, že by mohl v 21. století vypuknout
v Evropě vojenský konﬂikt. Dopady války na obyvatele Ukrajiny, jejich život a budoucnost jsou a budou
pro nás nepředstavitelné. Nepoznáme sice dostatečně
skutečnou míru strachu a ohrožení jejich života, ale nepochybujeme o tom, že potřebují naši pomoc v přetěžké
situaci. Jednoznačně proto stojíme za snahou a ochotou českého státu a jeho výkonných složek (vlády, krajů, armády, hasičů atd.) postarat se o uprchlíky z válkou
zasažené Ukrajiny.
Bezprostředně po vypuknutí konﬂiktu odeslala obec ﬁnanční dar na pomoc Ukrajině, který krátce
na to významně doplnila rozhodnutím zastupitelstva.
V současnosti pracujeme společně s místní základní
školou na možnostech a způsobu vzdělávání ukrajinských dětí a hledáme zároveň rodilého mluvčího, který
by je vyučoval. Zapojili jsme se do pomoci uprchlíkům,
přičemž v současné době očekáváme další pokyny
z krajského koordinačního centra. Víme a věříme, že
mnozí z Vás již pomáhají zcela dobrovolně a nezištně.
Jsme přesvědčeni, že obec ve spolupráci s Vámi, občany
Kamenného Újezdu, tedy my všichni dokážeme společně připravit podmínky pro důstojný život adekvátnímu
počtu uprchlíků třeba i na několik let. S ohledem na jejich celkové počty v České republice a pravděpodobný
vývoj předpokládáme, že bychom mohli a měli společně pomoci řešit situaci několika desítek osob. Postarat
se o ně ve všech ohledech považujeme za nejlepší možnou pomoc, která je v našich silách a možnostech. Proto bychom rádi nabídli zprostředkování a koordinaci
Vašich snah pomoci v těchto oblastech:
• výměna a sdílení informací prostřednictvím obecního úřadu na e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz,
starosta@kamenny-ujezd.cz nebo telefonicky či
osobně;
• sdílení potřeb a možností (např. někdo nabídne byt,
ale není vybaven, někdo má naopak někde nábytek,
který může postrádat);
• nabídka materiální pomoci (evidence nabídek a jejich

Důležité termíny • • • • • • • • • • • • •
15.–18. 4.
1. 4.
4.–7. 4.
7. 4.
9. 4.

Velikonoční svátky
Jarní zábava
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Beneﬁční koncert pro Ukrajinu
Akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“

zprostředkování, obec nemá skladovací kapacitu
a nemůže shromažďovat zásoby);
• zájem dobrovolníků s kontakty a jejich zapojení
do konkrétních projektů
Ke konci března, kdy vzniká text zpravodaje, se
zatím zdá, že hlavní potřeba pomoci Ukrajincům v naší
obci teprve přijde a my bychom chtěli a měli být připraveni. Život není černobílý a žádné soužití není jednoduché, mějme však na paměti, že naše každodenní starosti jsou mnohdy jen zanedbatelné maličkosti ve srovnání
se situací těch, kteří k nám přišli a přicházejí poté, co
ztratili domov, nemají přímý kontakt se zbytkem rodiny a už vůbec netuší, jaká bude jejich budoucnost. V našich silách je však ulehčit jim současnou situaci a dát
naději na lepší život.
Veškeré aktuální informace týkající se pomoci
ukrajinským válečným uprchlíkům budou pravidelně
doplňovány na webové stránky https://www.kamenny-ujezd.cz/pomoc-ukrajine a na Facebook obce.
Rada obce
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Výtěžek z koncertu bude použit na podporu dětí z Ukrajiny, které naleznou dočasný azyl v naší obci.

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci dubnu oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Lavičková Libuše
Janouch Jiří
Kotlařík Jan
Holubová Marie
Vobrová Alena
Bláha František
Klimeš Jiří
Prajs Jindřich
Hrádek Jiří
Míka Jan

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

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

6. 5. 2022 - Setkání seniorů
- podrobnosti v příštím vydání zpravodaje

Od 1. dubna 2022 bude znovu otevřena
restaurace Minigolf Štilec.
Jste zváni k příjemnému posezení.

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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Ze školních lavic...
Škola se po dvou letech vrátila do „původního
stavu“ své činnosti a provozu. Žáci již nejsou při výuce nalepeni u počítačů doma, ale chodí zase do tříd.
Testování neprobíhá, nošení roušek a karantény tříd
skončily, „doba covidová“ slábne a ustupuje, ve škole
je opět živo. Jsme rádi, že to snad pominulo a že to tak
snad i zůstane.
Doba náročná pro všechny a všem patří ještě jednou velký dík za to, jak nám pomohli se vším se vypořádat, vše řešit a zvládnout. Nejen pedagogům, ale i všem
nepedagogickým zaměstnancům školy (zaměstnanci
úklidu, školních kuchyní,…), na které se většinou pozapomíná a kteří odváděli a odvádí nenahraditelnou
práci a samozřejmě i rodinám, které se musely vyrovnat s nenadálým náporem věcí a okolností spojených se
vzděláváním svých dětí. Ještě jednou tedy všem opravdu upřímně děkujeme.
Ve škole pro žáky opět začaly fungovat kroužky,
akce, exkurze a projekty, probíhají školní a následná
kola olympiád (Čj, D, Aj, Př,…), začaly opět sportovní
turnaje, kterých se zúčastňujeme. Úspěšně proběhly
kurzy bruslení ve 2. ročníku a plavání - 3. a 4. ročník,
na plavání jezdily i děti z MŠ. Proběhly i kurzy lyžařské
ve 3. a 5. ročníku, které v tomto rozsahu neorganizuje žádná jiná ze škol. Škoda jen, že se pro malý počet
přihlášených podruhé nepovedl zorganizovat „zimní“
kurz pro předškoláky v MŠ a pro nezájem žáků 8.–9.

ročníků jsme museli již popáté zrušit i plánovaný lyžařsko-snowboardový zdokonalovací kurz. Vše ostatní
bylo zdařilé, povedené a především i účelné.
V prvním dubnovém týdnu se chystá zápis do 1. ročníku na následující školní rok, který bude probíhat
po dvou letech zase přímo ve škole (sledujte web školy,
kde jsou k němu veškeré informace). Měsíc poté proběhne i přijímání nejmenších již tříletých dětí do MŠ.
Začátkem měsíce dubna školu nemine ani jednodenní celorepubliková úklidová akce, do které se
ve spolupráci s obcí zapojí a děti pomohou obec „pročistit“. Škola jí tím i částečně může poděkovat za přízeň, kterou ji trvale prokazuje. Děti navštěvující školní družinu pak velikonočně ozdobí dřeviny v obecním
parku.
Výhledově bychom rádi v posledním červnovém
týdnu opět nabídli veřejnosti pozvání na „letní“ neformální setkání v areálu školy, když už nám nebylo umožněno uspořádat vánoční jarmark. Zároveň jsme otevřeni všem nápadům k organizaci této akce, tak i vaší
jakékoliv spoluúčasti na ní.
A na závěr zpráva pro některé rodiče směrem k letním měsícům… škola se bude opět podílet na spoluorganizaci příměstského tábora kondičního cvičení pro
děti (2 týdny o prázdninách) - bližší informace předáme
prostřednictvím webu školy a BAK.
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ K. Újezd - školní rok 2022/2023
Zápis proběhne ve dnech 4. až 7. dubna 2022
prezenční formou, tedy s návštěvou ve škole (pokud to
situace dovolí). Pro bližší informace sledujte web školy
- www.zsku.cz
Při zápisu předloží zákonní zástupci: občanský
průkaz, rodný list dítěte. U těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky, je nutné doložit vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte
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 situace dovolí). Pro
bližší informace sledujte web školy - www.zsku.cz

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).
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy
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Velikonoce v obci

Velikonoční výstava
Folklórní soubor Radost
pořádá ve středu dne 13. dubna 2022
od 16:00 hod v sokolovně v Kamenném Újezdu
tradiční velikonoční výstavu spojenou s možností vytvořit si svojí kraslici, ozdobit perníček, nebo uplést
pomlázku. Přijďte si pro velikonoční inspiraci!

Drazí občané, všichni milí přátelé „pokoj vám“!
Velikonoce jsou vyvrcholením celého Kristova
života a i života každého křesťana. Chceme si nejenom připomínat a slavit, ale i opět zakusit Kristovo vítězstvím nad smrtí, nenávistí a hříchem. Jak
aktuální je právě dnes tato naše touha. Proto také
o letošních Velikonocích chceme učinit živou zkušenost, že Ježíšova láska jde až na smrt, dokonce až
za hrob. My ovšem víme, že smrtí a hrobem nejenom
život Ježíšův, ale život každého z nás nekončí. Ježíš
byl vzkříšen! A po svém vzkříšení znovu vyhledal své
přátele, kteří se ze strachu schovávali za zavřenými
dveřmi, aby je pozdravil těmi prvními slovy po jeho
zmrtvýchvstání: „Pokoj vám!“
Tento pokoj, toto Kristovo vzkříšení musí pokračovat v našem životě, a jednou i v našem vzkříšení! Jaká je tedy i dnes radostná zvěst? Vše, co nás
sužuje a trápí, strach, nejistota, hřích a smrt byly
přemoženy smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista.
Jeden člověk byl vzkříšen z mrtvých a tento člověk
přichází, aby nám dal věčný život. Ten život, který
Bůh měl pro nás připravený od počátku. Pouze On
může přemoci všechny temnoty lidských srdcí. Proto všichni, kdo věří v Krista, prožívají jako nedílnou
část své víry starostlivost o předávání této radosti

a světla ostatním. Světlo Kristovo, to nesmírné velikonoční tajemství budeme i o letošních Velikonocích s odvahou a nadějí společně oslavovat. Srdečně
vás tedy všechny zvu na slavení těchto velikonočních
obřadů.
Pondělí velikonoční (18. 4.) mše sv. není.

Květná neděle (Průvod na památku vjezdu do Jeruzaléma)

neděle, 10. 4. v 9:30

Zelený čtvrtek (Mše sv. na památku Večeře Páně)

čtvrtek, 14. 4. v 18:00

Velký pátek (Památka umučení Páně)

pátek, 15. 4. v 16:30

Bílá sobota (Vigilie ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně)

sobota, 16 4. v 18:00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

neděle, 17. 4. v 9:30

Na společné slavení velikonočních tajemství se těší váš P. Pavel Bicek, správce farnosti Kamenný Újezd
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Pozvánka na výlet
ČOS T.J. Sokol Kamenný Újezd Vás zve na jednodenní výlet

Svatý Ján pod skalou – Malá Amerika – Karlštejn
v neděli 8. května 2022 s cestovní agenturou RoSlo – nám. Přemysla Otakara II.
Trasa výletu:
• Z náměstí v Kamenném Újezdu odjedeme v 6.30 hodin
• Příjezd do Svatého Jána pod Skalou ke klášteru benediktů, kde je možnost prohlídky barokního kostela
Sv. Jana Křtitele s jeskyní Sv. Ivana
• Výstup na slavnou vyhlídku nad obcí
• Pokračování po naučné stezce do Hornického skanzenu Solvayovy lomy, kde je možné absolvovat
vyhlídkovou jízdu vláčkem nebo se jít podívat do školy.
• Pokračovat budeme kolem Bubovických vodopádů k lomu Malá Amerika, dále na hrad Karlštejn
(cca 15 km)
• Skupina pohodářů se vrátí z vyhlídky do Svatého Jána a bude pokračovat busem na hrad Karlštejn
Návrat ve večerních hodinách. Cena výletu pro členy oddílů je 470 Kč, pro nečleny 520 Kč.
Přihlásit se můžete u p. Kovaříčkové, ul. Plavská 624, K. Újezd nebo u p. Švarce, Bukovec 20, K. Újezd
Přihlášky (se zaplacením) se budou přijímat do zaplnění autobusu.
Pěkné počasí, příjemný pobyt a šťastný návrat domů přeje Sokol Kamenný Újezd
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Rozpis mistrovských utkání TJ Sokol Kamenný Újezd - jaro 2022
I. B třída mužů - skupina „A“
Datum

Čas

kolo Domácí

26. 3 15:00 so 14 K. Újezd

III. třída mužů
Hosté
Zl. Koruna

Datum

Čas

kolo Domácí

27. 3 15:00 ne 14 Č. Dvory B

Hosté
K. Újezd B

2. 4 16:30 so 15 Hrdějovice

K. Újezd

9. 4 16:30 so 16 K. Újezd

Trh. Sviny B

10. 4 15:30 ne 16 Lišov B

K. Újezd B

13. 4 17:30 st 17 D. Dvořiště

K. Újezd

17. 4 16:00 ne 17 K. Újezd B

Týn B

24. 4 17:00 ne 18 K. Újezd

Frymburk

24. 4 17:00 ne 18 N. Hodějovice

K. Újezd B

30. 4 17:00 so 19 Roudné B

K. Újezd

1. 5 16:00 ne 19 K. Újezd B

Č. Dub

8. 5 17:00 ne 20 K. Újezd

Mladé

7. 5 16:30 so 20 Dívčice

K. Újezd B

15. 5 17:00 ne 21 K. Újezd

Větřní

14. 5 16:30 so 21 K. Újezd B

H. Stropnice

21. 5 17:00 so 22 Dříteň

K. Újezd

21. 5 17:00 so 22 Kamenná

K. Újezd B

29. 5 17:00 ne 23 K. Újezd

Chvalšiny

28. 5 17:00 so 23 Chrášťany

K. Újezd B

4. 6 17:00 so 24 Loučovice

K. Újezd

3. 4 15:30 ne 15 K. Újezd B

5. 6 17:00 ne 24 K. Újezd B

Lipí

Včelná

11. 6 17:00 so 25 K. Újezd

Boršov n. Vlt.

12. 6 17:00 ne 25 Mladé B

K. Újezd B

18. 6 17:00 so 26 Sedlec

K. Újezd

19. 6 17:30 ne 26 K. Újezd B

Mokré

Okresní přebor - starší žáci
Datum

Čas

kolo Domácí

4. 4 16:30 po 12 Mladé

Okresní přebor - mladší žáci
Hosté
K. Újezd

15. 4 16:30 pá 13 Ledenice

K. Újezd

21. 4 17:00 čt 14 K. Újezd

Planá

Další zápasy o umístění

Okresní přebor - mladší přípravka
Datum

Čas

kolo Domácí

6. 4 17:00 st 12 K. Újezd

Datum

Čas

kolo Domácí
Nem. - Úsilné

K. Újezd

6. 4 17:00 st 14 N. Hodějovice

K. Újezd

24. 3 17:30 čt

1

11. 4 17:00 po 15 K. Újezd

Volno

18. 4 17:00 po 16 Žabovřesky

K. Újezd

25. 4 17:00 po 17 K. Újezd

Včelná

4. 5 17:00 st 18 Lišov
Hosté

Hosté

12. 5 17:00 čt 12 K. Újezd

K. Újezd
Rudolfov

Dynamo ak. B

11. 4 17:00 po 13 Včelná

K. Újezd

20. 4 17:00 st 14 K. Újezd

Lišov

28. 4 16:30 čt 15 Slavia

Okresní soutěž - starší přípravka
Datum

Čas

kolo Domácí

Hosté

K. Újezd

4. 4 17:30 po 12 Roudné

K. Újezd

4. 5 17:00 st 16 K. Újezd

Roudné

15. 4 17:00 pá 13 K. Újezd

D. Voda

11. 5 17:00 st 17 Rudolfov

K. Újezd

21. 4 17:00 čt 14 Rudolfov

K. Újezd

18. 5 17:00 st 18 K. Újezd

Loko

28. 4 17:30 čt 15 Dynamo ak. B

K. Újezd

25. 5 17:00 st 19 Lipí

K. Újezd

1. 6 17:00 st 20 K. Újezd

Planá

9. 6 17:00 čt 21 Mokré

K. Újezd

15. 6 17:00 st 22 K. Újezd

Ševětín

6. 5 17:00 pá 16 K. Újezd

SKP C

9. 5 17:00 po 17 Dubné

K. Újezd

20. 5 17:00 pá 18 K. Újezd

Loko

