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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Začátkem měsíce května se v polském Štětíně
konala jarní slavnost spojená s veletrhem cestovního ruchu „Piknik nad Odrou“, kterou za víkend navštívilo kolem 80 tisíc návštěvníků. Celá jedna část
byla věnována prezentacím domácích i zahraničních regionů, kterým letos vévodily jižní Čechy. Své
stánky měly na místě také Alšova jihočeská galerie
a Jihočeské muzeum, atmosféru doladila Venkovská
dudácká kapela Bedrník s dvěma tanečními páry ze
souboru Radost. Touto cestou jim děkuji za vzornou
reprezentaci naší obce a jižních Čech a přeji jim hodně elánu do další práce v rámci zachování a propagace kulturních tradic.
Obyvatele osady Milíkovice, ale i ostatní účastníky silničního provozu, bych chtěla upozornit, že
po dobu 14 dnů (v termínu od 31. 5. – 15. 6. 2022,
do doby dokončení nového mostu) bude zrušena
dočasná přeložka komunikace z Milíkovic směrem
na Krasejovku či Bukovec. Výjezd z osady Milíkovice bude po tuto dobu jen na silnici I/39 (směr
na Český Krumlov). Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy k tomu vydal „rozhodnutí“ a stanovil místní
přechodnou úpravu provozu, která
je podrobně znázorněna na úřední
desce vč. webu obce.
Po úspěšném loňském prázdninovém promítání ﬁlmu na louce
u školy jsme letos opět objednali
„Kino na kolečkách“, které přiveze
ﬁlm „Po čem muži touží 2“. Promítání je naplánováno na 3. 8. 2022.
Podrobnosti budou uvedeny v dalším vydání zpravodaje, na vývěskách a na webu obce.
Rada obce projednala a schválila nabídku ﬁrmy AppSisto na nový
způsob komunikace obecního úřadu a obce s občany, a to pomocí ap-
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likace v telefonu. V příštím měsíci bude zveřejněn
připojovací kód a návod, jak tuto aplikaci stáhnout
do mobilu. Věřím, že tento způsob komunikace se
bude líbit a snad také přispěje k lepší informovanosti
našich občanů.
31. května skončila splatnost místních poplatků pro rok 2022. Kdo svou povinnost ještě nesplnil,
měl by tak učinit co nejdříve, aby se vyhnul sankcím.
V průběhu prázdnin budou neplatičům odesílány
platební výměry, ve kterých mohou být poplatky navýšeny až na trojnásobek.
Vnímavým občanům jistě neunikl nový meteorologický sloupek vedle budovy obecního úřadu. Původní a již značně poškozený sloupek
z počátku 20. století byl na náklady
obce nahrazen věrnou kopií, a to
především díky práci a šikovnosti místních obyvatel – nový sokl ze
žuly vytesal sochař František Postl
a prosklenou skříňku vyrobil Radek
Kůzl. Dnes tak v obci opět máme meteostanici v původní kráse i s novými
měřícími přístroji. Až půjdete kolem,
můžete se tak podívat nejen „jakpak
je dnes u nás doma“, ale jaké počasí
bude v příštích dnech. Vzhledem
k tomu, že se blíží léto, přeji vám,
abyste zde našli převážně příznivou
předpověď pro pobyt v přírodě, práci
na zahradě a jiné venkovní aktivity.
Ing. Jitka Šebelková
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Ze školních lavic
Ve škole je již zcela normální provoz, výuka
probíhá standardně, řeší se běžné problémy, které
jsou většinou příjemnější než dopisování si se žáky
na dálku, jejich testování na Covid s následným vyplňováním tabulek.
Proběhla školní kola vědomostních olympiád
(Aj, Čj, D), přírodovědný a matematický klokan
a úspěchem jednotlivců v okresním kole i olympiáda matematická - J. Škopek i B. Havlíčková - oba 21.
místo. Nezapomněli jsme ani na organizaci rybářské
olympiády. Týdenní přírodovědné exkurze na šumavském Stožci a v Kašperských Horách se zúčastnili žáci 6. ročníku, kteří se vrátili obohaceni o zážitky a prošli tam vzdělávacími programy, které zvládli
všichni. Deváťáci v červnu pro změnu zase vyrazí
na vícedenní exkurzi kulturně-historickou do Prahy,
sedmáci při cykloturistickém kurzu navštíví Paříž,
Benátky, Nový York, London… ale jen ty jihočeské
u Suchdola n. Lužnicí.
Ani sportovně jsme v březnu až květnu nezaháleli a dali o sobě vědět. Účastí na okresním
i krajském kole OVOV v atletice v Č. Budějovicích
a Táboře (K. Smetanová - 5. místo v kraji je parádní
úspěch), ﬂorbalové turnaje v Č. Budějovicích a tamtéž při účasti na McDonald‘s Cupu v obou kategoriích – kluci v kategorii 4.–5. roč. vypadli ve čtvrtﬁnále a ti v kategorii 1.–3. roč. celé okresní kolo vyhráli
a kvaliﬁkovali se na krajské ﬁnále do Písku, kde
skončili na 5. místě, což je výborný výsledek. Účast
zde byla zážitkem nejen pro ně, ale i pro silný fanclub
(převážně žáci 3. ročníku), který je svým výjezdem
a účastí na turnaji svými hlasivkami a transparenty
přímo podpořil… všem výše uvedeným za příklad-

nou reprezentaci školy děkujeme, včetně „externích“
trenérů a i rodičů, kteří se podíleli např. i na zajištění
dopravy. V červnu chystáme pro žáky ještě ﬂorbalové turnaje a atletický čtyřboj.
V letošním roce již proběhly i zápisy do ZŠ i MŠ.
Na základní školu jsme v termínu 4.–7. 4. 2022 obdrželi 56 žádostí o přijetí do 1. ročníku. Z toho bylo
přijato 34 žáků, 7 žádostí o odklad a vydáno 15
rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí žáci budou rozděleni
do dvou tříd.
V mateřské škole jsme v termínu 3.–4. 5. 2022
evidovali 45 žádostí, z toho vydáno 16 rozhodnutí
o nepřijetí a to z kapacitních důvodů mateřské školy.
Do MŠ tak nově nastoupí 29 dětí.
Závěrem bychom chtěli pozvat všechny, kdo
školou prošli jako žáci či jako zaměstnanci, ale samozřejmě i širokou veřejnost, na „Letní slavnost - vítání prázdnin“, kterou plánujeme uskutečnit v areálu
školy ve čtvrtek 23. 6. 2022 se zahájením od 15,30
hodin (konec plánován cca 21,30 h).
Součástí bude i připomenutí 80. výročí školy
s možností navštívit školní budovu, projít si ji a dozvědět se např. něco o události z r. 1945, kdy se v ní
řešily podmínky styku armád na demarkační čáře.
V areálu školy budou probíhat různé aktivity pro
děti, ale i pro jejich doprovod, zajištěna je i možnost
občerstvení a posezení ve stanech. Přijďte se pobavit
do školy i jinak než o škole A
A vlastně ještě jedna zpráva pro některé rodiče.
Škola se podílí na spoluorganizaci příměstského
sportovního tábora pro děti v termínu 18.–22. 7.
2022 (bližší info a přihlášky na tel. 608 446 058).
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci červnu oslaví své významné
životní jubileum tito spoluobčané:
Vobr Antonín
Jílková Anna
Litvan Václav
Pilečková Anna
Přibyl Ladislav

75 let
80 let
80 let
91 let
93 let

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

XVII. zasedání Zastupitelstva obce
Kamenný Újezd se koná ve středu
29. července 2022 od 1700 h.
ve velké zasedací místnosti obce
- Budějovická 55.
Podrobný program bude v zákonné lhůtě
uveřejněn na úřední desce.
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Pavel Kasal se narodil v roce 1994 v Havlíčkově Brodě a dětství prožil na Vysočině. V roce 2005
nastoupil na 8leté Gymnázium Dr. A. Hrdličky
v Humpolci. V roce 2007 se rodina přestěhovala
do Českých Budějovic a v roce 2014 do Kamenného
Újezdu, kde žil s maminkou a třemi sestrami (jeho
tatínek již zemřel). Studium dokončil na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích v roce 2013. O kněžství přemýšlel již v dětství
při ministrování, ale opravdové povolání a jeho odpověď na něj přišla až později. Přihlášku do semináře odeslal v roce 2014 po ročním studiu na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích. Do semináře byl

přijat, absolvoval jednoletou přípravu kandidátů
římskokatolického kněžství v teologickém konviktu
v Olomouci, tři roky studia v Arcibiskupském semináři v Praze a tři roky studia na Papežské Lateránské
univerzitě v Římě. V roce 2021 byl vysvěcen na jáhna a ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické
farnosti - děkanství u kostela sv. Mikuláše v Českých
Budějovicích. V červnu letošního roku bude vysvěcen na kněze. Kromě své služby pro farnost navíc vyučuje náboženství a působí jako spirituál na církevní
základní škole Rudolfovská při Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích.

Poutní mše svatá

Pozvánka na valnou hromadu
Tělovýchovná jednota
Sokol Kamenný Újezd, z.s.
zve všechny své členy na
valnou hromadu
dne 16. června 2022 od 19:00
v klubovně na fotbalovém hřišti.

Výzva místních chovatelů
Tradiční poutní mše svatá bude sloužena dne
25. června 2022 v 14:00 hodin v Krasejovce
u kapličky na návsi. Celebrovat bude Jakub Václav
Zentner, farář z Římova.

Nekrmte zvířata v ohradách, z neznalosti
můžete ohrozit jejich zdraví a v horším
případě i život. Děkujeme!
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