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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
tradiční tříkrálová sbírka, která proběhla počátkem měsíce ledna, zaznamenala další rekordní
výtěžek, a to 71 477 Kč. V letošním roce bude nově
část této sbírky rozdělena mezi naše zdravotně postižené či handicapované děti. Všem přispěvovatelům
srdečně děkuji za štědré dary a ochotu obdarovat ty,
kterým to alespoň částečně pomůže v jejich nelehkém životě.
Zima, ač ještě zcela neukázala svou tvář, nám
jistě neodpustí své působení v koloběhu ročního
období, proto nezapomínejte, že pro úklid případné sněhové nadílky musí být volné komunikace, bez
stojících vozidel.
Většina domácností používá při přípravě pokrmů olej či ostatní tuky a při té příležitosti řeší otázku,
kam s ním. Použitý, nepotřebný potravinářský olej
můžete odkládat v PET lahvích na sběrném dvoře.
Upozorňuji, že v žádném případě se nesmí vylévat
do kanalizace, kde způsobuje ucpání a velmi složité
odstraňování k zajištění obnovy průchodnosti.
Znovu se vracím k placení místních poplatků
na rok 2020. Ne všichni si pročetli novou OZV č.
1/2019 o místních poplatcích a tak nezaznamenali,
že senioři od 70 let výše mají nově úlevu 50 % u poplatku za odpad. Při placení v hotovosti proto svůj
nárok na sníženou sazbu oznamte pracovníkovi OÚ
a při bezhotovostní platbě na to pamatujte. Pro lepší
přehled znovu v další části zpravodaje uvádíme základní výši poplatků. Zároveň upozorňuji na poplatek za užívání veřejného prostranství, kdy je každý
občan zároveň povinen nahlásit např. provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
pro umístění stavebních zařízení, umístění skládek
materiálu apod.
Vážení občané, plesová sezóna je v plném proudu a v pátek, dne 7. února se koná 26. reprezentační

Přehled termínů • • • • • • • • • • • •
7. 2. Reprezentační ples obce
15. 2. Sportovní ples
21. 2. Valná hromada ČOS T.J. Sokol
23. 2. Masopustní vepřové hody
23. 2. Sokolské šibřinky
29. 2. Hasičský bál SDH Zaluží
ples Obce Kamenný Újezd. Dovolte mi, abych Vás
na tento tradičně velmi oblíbený ples co nejsrdečněji pozvala. Věřím, že i letos si užijete tanec a dobrou
zábavu.
Ing. Jitka Šebelková

Gratulujeme
jubilantům!
V měsíci únoru oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Zemanová Růžena
Kocmich Jan
Zítko Milan
Pouzarová Jiřina
Bürger Čeněk

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let

Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.
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Obecní úřad informuje
Výše u vybraných místních poplatků na rok 2020
Místní poplatky

Odpad

Pes

Roční sazba Poznámka

Trvale hlášená osoba do 69 let

500 Kč

Trvale hlášená osoba od 70 let výše

250 Kč

Úleva dle čl. 25, odst.
3b) OZV 1/2019

–

Osvobození dle čl. 25,
odst. 2a) OZV 1/2019

Každé třetí a další dítě (počítaje od nejstaršího), které
žije ve společné domácnosti, kde žádné z dětí nemá
vlastní příjem a nedosáhlo věku 18 let
Rekreační objekt

500 Kč

První pes

200 Kč

Druhý a každý další pes (držitel do 65 let)

500 Kč

Druhý a každý další pes (držitel nad 65 let)

300 Kč
960 Kč

Vyhrazené parkovací stání (u bytových domů)

Ostatní poplatky, osvobození a úlevy jsou podrobně popsány v OZV č. 1/2019

Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni 31. 12. 2019
Dospělí

Počet obyvatel
celkem

2 440

Děti
do 15 let
Mladiství
15–18 let

1 910
453
77

Statistika za rok 2019
Počet narozených
Počet zemřelých
Počet přistěhovaných (přihlášených k trvalému pobytu)
Počet odstěhovaných (odhlášených z trvalému pobytu)
Počet uzavřených manželství v matričním obvodu Kamenný Újezd
Počet zlatých svateb (50 let společného života)
Počet diamantových svateb (60 let společného života)

Pozvánka na valnou hromadu
ČOS T.J. SOKOL Kamenný Újezd zve všechny
své členy na valnou hromadu, která se koná dne
21. února 2030 od 17 hodin v místní sokolovně.
Důležitým bodem programu bude rozhodování
o převedení budovy sokolovny a přilehlého
pozemku na Obec Kamenný Újezd. Účast
dospělých členů je velmi žádoucí. Celý program
valné hromady bude uveřejněn ve vývěsce u OÚ.
Výbor T.J. SOKOL Kamenný Újezd

muži
ženy
chlapci
dívky
chlapci
dívky

942
968
215
238
40
37
35
17
112
53
22
10
3

Koupím garáž
v Kamenném Újezdu a okolí.
Informace na tel.: 732 127 373
Obec Kamenný Újezd nabízí
k odprodeji staré sněhové radlice.
Informace na tel. 606 658 250
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Vánoční a Tříkrálové sbírky
Na vánočním jarmarku, který pořádala škola, byl vybrán příspěvek v celkové částce 18 723 Kč.
Ten byl odeslán na účet Dětského domova v Boršově
nad Vltavou. Na tradiční Rybově české mši vánoční
byla v rámci dobrovolného vstupného vybrána částka
8 315 Kč, ta byla věnována na podporu centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida ČB.
Začátkem ledna 2020 proběhla v Kamenném
Újezdě a okolních osadách za podpory obecního
úřadu již tradiční Tříkrálová sbírka. Kolik se letos vykoledovalo? Na Bukovci se vybralo 5 262 Kč,

v Kosově vykoledovali koledníci 5 144 Kč, v Rančicích 3 570 Kč a v obci Kamenný Újezd 43 217 Kč.
Další skupinky koledníků, které navštívily domácnosti v osadách Krasejovka a Milíkovice, vybraly
do zapečetěných kasiček celkem 14 284 Kč.
Chtěli bychom touto cestou upřímně poděkovat
všem dárcům, kteří přispěli potřebným lidem. Díky
vašim příspěvkům se koledníkům ve Tříkrálové sbírce podařilo vybrat celkem 71 477 Kč.
Podrobnější informace budou uvedeny na webových stránkách a v příštím vydání zpravodaje.

Obec Kamenný Újezd Vás srdečně zve na

MASOPUSTNÍ VEPŘOVÉ HODY
neděle 23.2.2020 od 10 hod, v parku na náměstí

Co budete moci ochutnat:
• zabijačkové speciality – teplý prejt, tradiční
zabijačkovou polévku, jitrnice, jelita, tlačenku
• domácí koblihy
• kysané zelí
SOUTĚŽ: neváhejte a přihlašte se do soutěže
o nejlepší domácí kysané zelí – zájemci, ať se
přihlásí na obecním úřadě na email
ou@kamenny-ujezd.cz či na tel. 387998204

Program:

Dospělí, děti, rodiny, přijďte v maskách a užijte si tak
masopustní hody v naší obci. Skupinové masky vítány !
Celou akcí provede Folklorní soubor Radost.

SDH Záluží Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ BÁL

do sokolovny v Kamenném Újezdě
dne 29.2.2020 od 20.00 hod
K tanci a poslechu hrají

„Kameňáci (StoneBoys)“
 vstupné 150 Kč
 autobusová doprava zajištěna

• 11 hod – přivítání
masopustních masek
13
hod – vyhlášení soutěže
•
o nejlepší kysané zelí
♪ Hudba zajištěna ♪

Trasa autobusu
18.26 – Velešín
18.30 – Velešín-nádraží
18.35 – Záhorkovice
18.36 -- Mojné
18.44 – Přísečná
18.47 – Srnín
18.50 – Zlatá Koruna – horní
18.52 – Zlatá Koruna – dolní
18:54 – Rájov
19.01 – Štěkře
19.03 – Záluží
19.05 – Chlumec
19.08 – Dolní Třebonín roz.
19.10 – Dolní Třebonín
19.11 – Horní Třebonín
19.15 – Prostřední Svince
19.21 – Krasejovka
19.24 -- Bukovec
19.30 – Kamenný Újezd
Odjezd ZPĚT cca 3.00 hod.
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Lesní správa a pila
Vážení občané, touto cestou bych Vám rád shrnul uplynulý rok 2019 na Lesní správě a pile Kamenný
Újezd. V předešlém roce jsme čelili stále trvající kůrovcové kalamitě a bohužel se nám nevyhnul ani větrný
polom 11. března. Větrná bouře Eberhard nám poškodila špatně zapojené porosty po kůrovcovém napadení
a opět nám přidělala práci na již vyklizených a připravených plochách na jarní zalesnění. Poškozeny byly
zejména mladé lesní kultury a jejich oplocení, lesní síť
byla dočasně nepřístupná. Po zhodnocení možností
zpracování větrného polomu byla poměrná část dřevní
hmoty využita k výrobě lapáků na lýkožrouta smrkového, který tuto hmotu velice ochotně osídlil.
Celková roční těžba byla omezena pouze na nahodilé těžby, jež zahrnovala 1 492 m3 větrného polomu
a 993 m3 asanované kůrovcové hmoty. Následně došlo
k zalesnění předloňských a loňských holin o výměře
více než 6 ha. Celkové množství sadebního materiálu
pro zalesnění a vylepšení kultur činilo 34 150 ks sazenic. Ve výsadbách dominovaly meliorační a zpevňující
dřeviny. Nejčastější vysazenou dřevinou byl dub letní.
Dále se vysazoval například buk lesní, jedle bělokorá,
borovice lesní, modřín opadavý a smrk ztepilý. Z příměsných dřevin byl zastoupen javor klen, douglaska
tisolistá, jedle obrovská a třešeň ptačí. K ochraně nově
vysazených ploch byly zbudovány oplocenky o celkové
výměře přes 2 km. K pozitivům loňského roku řadím

také stabilizaci pracovního kolektivu v pěstební a těžební činnosti na lese.
V pilařském provozu na pile v Hamru došlo v uplynulém roce k nákupu vertikálního štípače na přesílenou dřevní hmotu a štípacího procesoru na slabou
a špatně využitelnou dřevní hmotu k produkci štípaného palivového dřeva. Díky nově vzniklé pracovní pozici manipulanta - paliváře došlo k produkci poměrně
širokého sortimentu štípaného palivového dřeva. K významnějším investicím patřila dále generální oprava
vysokozdvižného vozíku. Na přelomu roku se celkové
údržby a oprav dočkala také rámová pila (katr).
Celkem za loňský rok pila Hamr vyprodukovala
1 151 m3 stavebního ostrohranného řeziva. Veškerá
dřevní hmota těžená v obecních lesích byla dále využívána výhradně v pilařském provozu na pile v Hamru.
Veškerý prodej kulatiny překupníkům a vývoz do zahraničí byl takřka minimální.
V roce 2020 se v lesních porostech chceme zaměřit
zejména na pěstební činnost a přeměnu dřevinné skladby. V pilařském provozu uvažujeme o možných investicích a celkových výrobních možnostech obecní pily.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat všem spolupracovníkům za jejich celoroční práci, našim zákazníkům za přízeň a Obci Kamenný Újezd za podporu.
Lesu zdar!
Ing. Tomáš Soukup

Zábava pro děti

26. Reprezentační ples obce
Kamenný Újezd

Sokolské šibřinky
23. února 2020
ČOS TJ Sokol K. Újezd
zve všechny děti a mládež
na Sokolské šibřinky,
které se konají v neděli
23. února 2020 od 1500 h.
v místní sokolovně.
Vstupné: děti s maskou 10 Kč, děti
bez masky 20 Kč, rodiče, dospělí 30 Kč.
Bohatá tombola, možnost občerstvení.
Příjemnou zábavu přejí a na hojnou účast
se těší výbor a cvičitelé TJ Sokol.

se koná v pátek 7. února 2020 od 19:30 hodin
v místní sokolovně.
K tanci a poslechu zahraje „Ševětínka“,
předtančení zajistí skupina No Limit.
Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek
je od 27. 1. 2020 na OÚ Kamenný Újezd.

TJ Sokol Kamenný Újezd pořádá
v sokolovně 18. Sportovní ples
V sobotu 15. února 2020 od 20:00 hodin
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Globus.
Bohatá tombola. Vstupné: 150 Kč.
Z ceny každé vstupenky je věnováno 30 Kč
na podporu mládežnického sportu.
Předprodej vstupenek od 3. 2. 2020 v papírnictví.

