Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
V uplynulém měsíci byla dokončena rekonstruk
ce komunikace od kostela ke hřbitovu a podle kladné
reakce občanů bylo vytvořeno dílo, které umožní
důstojný přesun zemřelých po posledním rozloučení
v kostele na místní hřbitov. V příštím roce plánujeme
ještě rekonstrukci parkoviště před hřbitovem. Rada
schválila rovněž nový řád veřejného pohřebiště.
V současné době jsou rozesílány nájemcům hrobo
vých míst nové smlouvy, u kterých končila platnost
v letošním roce. Takto budou postupně každý rok ro
zesílány nové smlouvy s aktuální výší poplatku všem
nájemcům, a to v roce, který následuje po ukončení
současného pronájmu (to znamená, že smlouva, kte
rá končí např. v roce 2023 je platná až do uvedeného
roku a v roce 2024 bude zaslána smlouva nová).
V současné době s obavami sledujeme epide
miologickou situaci a vzhledem k neustále se mění

Říjen 2020

Důležité termíny • • • • • • • • • • •
2.–3. 10.
3. 10.
4. 10.
5. 10.
7. 10.
9.–10. 10.
24. 10.

Volby do zastupitelstev krajů
Výlet - Sázava
Divadelní představení
Vítání občánků (1. skupina)
Vítání občánků (2. skupina)
Výlov rybníka Bel
Ukončení sobotního provozu
sběrného dvora
25. 10. Konec letního času 3:00 –> 2:00

Státní svátek • • • • • • • • • • • • •
28.10. Den vzniku samostatného
Československa
cím opatřením nemáme jistotu, že akce, které jsme
si naplánovali, se budou moci v příslušném termínu
uskutečnit. Proto znovu doporučuji sledovat aktuál
ní situaci jak v republice, tak v obci a dodržovat
v dané době platná nařízení. Nadále platí, že vstup
do budovy a kanceláří OÚ je povolen pouze se zakry
tými ústy a nosem a z důvodu bezpečnosti preferuje
me bezhotovostní platební styk.
Přeji nám všem, abychom společně ve zdraví
ustáli tuto nepříjemnou dobu a mohli jsme se brzy
vrátit k životu, na který jsme byli zvyklí.
Ing. Jitka Šebelková

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci říjnu oslaví své významné
životní jubileum tito spoluobčané:
Tancerová Olga
Veselý Bedřich
Nömayerová Božena
Koželuhová Věra
Kneifl Jan
Reischlová Marie

70 let
70 let
80 let
80 let
80 let
85 let

Přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších let.
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva kraje v obci Kamenný Újezd
1.	Volby do Zastupitelstva kraje
se uskuteční
 dne 2. října 2020 od 1400 do 2200 hodin
 dne 3. října 2020 od 0800 do 1400 hodin

2. Místem konání voleb
- 	ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Kamenném Újezdě v sokolovně - Náměstí 138 pro
voliče přihlášené k trvalému pobytu v Kamenném
Újezdu v ulicích: 5. května, Budovatelská, Děl
nická, Dolní, Jižní, Ke Hřišti, Kamenná, Krátká,
Lomená, Luční, Nádražní, Na Parcelách, Na Vy
hlídce, Nová, Plavnická, Osvobození, Plavská,
Polní, Průběžná, Severní, Šumavská, Zahradní
a Zemědělská
-	ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Kamenném Újezdě v zasedací místnosti budovy
Obecního úřadu - Náměstí 220 pro voliče při
hlášené k trvalému pobytu v Kamenném Újezdě
v ulicích: Budějovická, Hřbitovní, Na Dolech,
Náměstí, Pod Laznou, Průmyslová, místní části
Bůrek, Plavnice, Štilec a v osadách Březí, Kosov,
Opalice, Radostice a Rančice
- 	
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost
v Krasejovce v objektu hasičské zbrojnice pro
voliče přihlášené k trvalému pobytu v K. Újezdě
v osadách: Krasejovka, Bukovec a Milíkovice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy proká
že svoji totožnost, státní občanství České repub
liky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České re
publiky, cestovním průkazem ČR). Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebu
de mu hlasování umožněno.

Restaurace Rychta
Kamenný Újezd přijme
Servírku / číšníka (nevyučené zaškolíme),
možno i brigádně.
Ohodnocení: % z tržby - cca. 20 000 + benefity.
Informace přímo v restauraci
nebo na tel. 603 474 833

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky vč. pokynů jak volit a jak
se chovat v souvislosti s epidemiologickou situ
ací a případnou karanténou z důvodu Covid-19.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací líst
ky i ve volební místnosti.
5. O
 becná hygienická opatření během voleb:
-	Mějte zakrytá ústa a nos, roušku sundejte pouze
na vyzvání člena komise z důvodu ztotožnění
-	Při vstupu do místnosti použijte dezinfekci
na ruce
-	Udržujte rozestupy min. 2 m mezi Vámi, členy
volební komise a dalšími voliči

Informace
zdravotního střediska
Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace
epidemie COVID 19 prosíme pacienty s příznaky
respiračního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená
teplota, bolest v krku, bolest hlavy - aby před návště
vou ordinace nejprve zatelefonovali a domluvili se
na speciálním termínu vyšetření.
Nadále platí návštěva ordinace i prostor čekár
ny pouze s nasazenou rouškou!
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
MUDr. Jan Sazma

Restaurace Štilec přijme
• pracovní sílu na úklid do penzionu
- restaurace (hlavně víkendy či dle domluvy)
• výpomoc do kuchyně (příprava zeleniny,
dezertů, nádobí u myčky atd.)
Více informací na tel. 777 347 190
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Obec Kamenný Újezd Vás srdečně zve na komedii nejhranějšího francouzského
dramatika současnosti Floriana Zellera o nevěře a „umění“ lhát.

Představení se koná v neděli 4. 10. od 17 h v sokolovně
Přijďte se společně zasmát a strávit tak příjemný nedělní večer. Vstupné 100 Kč.
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