Obecní zpravodaj

Kamenný Újezd
www.kamenny-ujezd.cz

Prosinec 2020

Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Přiblížil se nám měsíc prosinec, který byl vždy
naplněn předvánoční atmosférou a adventní dobou
očekávání narození Ježíše Krista.
Letošní rok je ale jiný, než ty předešlé. Většinu
času jsme byli omezeni zákazy a nařízeními, na která jsme doposud nebyli zvyklí, a také vánoční čas je
„podivný“. Každoročně jsme „bojovali“ s místem
ve zpravodaji, aby se tam vešly všechny adventní
a vánoční pozvánky, letos máme problém místo zaplnit. Ne naší vinou přicházíme o tradiční akce, při
kterých jsme se mohli setkávat, a je mi to upřímně
líto. Členové kulturní komise se velmi snažili, aby
vám mohli zpříjemnit vánoční čas, ale stále narážíme na epidemiologická opatření, která nám nedovolí
větší akci uskutečnit.
Jedna místní tradice, kterou bych letos nechtěla
opustit, je štědrodenní zpívání. Pokud bude situace
jen trochu příznivá a bude to umožněno, na Štědrý
den ve 12 hodin bude na návsi venkovská dudácká
muzika Bedrník hrát nejznámější české koledy. Pokud by kolemjdoucí zůstali ve větších rozestupech
v parku, mohou si koledy poslechnout a zpříjemnit si
vánoční atmosféru.
„Neklesejme na mysli“ a věřme, že časem, trpělivostí a odpovědným přístupem nás všech se opět
vše vrátí do normálu a budeme se setkávat, radovat
se, chodit do divadla, kina, tancovat, zpívat, sportovat, normálně chodit do školy a zaměstnání.
Jedno pozitivum tato zvláštní doba ale přece jenom má. O letošních Vánocích budeme ještě víc času
trávit v rodinném kruhu se svými blízkými, a to je
krásné. Užijte si sváteční dny bez zbytečných stresů,
v klidu a pohodě. Ať je Štědrý den dnem splněných
přání a je zároveň naplněn vzájemnou láskou a porozuměním.
Do nového roku vám všem přeji pevné zdraví,
hodně štěstí a stálý optimismus.
Ing. Jitka Šebelková

X. zasedání Zastupitelstva obce
se koná ve středu 16. prosince 2020
od 17 hodin
Kvůli dodržení předepsaných rozestupů
se zasedání bude konat v místní sokolovně.
Všichni zúčastnění musí mít ochranu nosu
a úst (roušky, respirátory).
Program je uveřejněn na úřední desce OÚ
a webových stránkách obce.
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Informace Obecního úřadu Kamenný Újezd
Úřední hodiny o svátcích
Pondělí
21. 12. 2020

8:00–11:00

15:00–17:00

Pátek
23. 12. 2020

8:00–11:00

–

Pondělí
28. 12. 2020

8:00–11:00

15:00–17:00

Pátek
30. 12. 2020

8:00–11:00

–

V ostatní dny bude obecní úřad uzavřen.
Sběrný dvůr bude otevřen do 18. prosince 2020:
• každou středu v době od 15:00 do 17:00 hodin;
• každý pátek v době od 8:00 do 11:00 hodin.
Následně bude sběrný dvůr v provozu
až od 6. 1. 2021.
Svoz komunálního odpadu proběhne bez omezení každou středu (23. 12. a 30. 12. 2020), dne
30. 12. 2020 budou svezeny i plasty. Vzhledem
k tomu, že se plasty svážejí na některých místech
už v ranních hodinách, je třeba pytle vyndavat před
domy včas, nejlépe v úterý večer.

Místní poplatky - upozornění
V lednovém vydání obecního zpravodaje budou uvedeny informace k placení místních poplatků
na rok 2021 (výše poplatků, čísla účtů, variabilní
symboly a ostatní podrobnosti). Obec bude i nadále
preferovat bezhotovostní platby. Žádáme však občany, aby veškeré poplatky na rok 2021 hrazené převodem z účtu nepřeváděli už v průběhu prosince
2020, ale až od ledna 2021!
Kdo nemá možnost platby z účtu, může poplatky zaplatit v hotovosti do pokladny nebo platební
kartou na obecním úřadu, nejdříve však od 1. února 2021.

Venkovská dudácká muzika
Bedrník hraje koledy
1. Dej Bůh štěstí
2. Jak jsi krásné
3. Nesem vám noviny
4. Půjdem spolu do Betléma
5. Já malý přicházím

Gratulujeme
jubilantům!

6. Veselé vánoční hody

V měsíci prosinci oslaví své
významné životní jubileum
tito spoluobčané:

9. Stojí vrba košatá

Bürgerová Věra
Fousek Ladislav
Mahr František
Adámková Jaroslava
Kříž Jan
Ezr Karel
Soukupová Anna
Nedorostová Jaroslava

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
85 let
90 let

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

7. Dej vám Pánbůh
8. Štěstí, zdraví

10. Štědrej večer nastal

Prodej vánočních kaprů
v neděli 22. 12. 2020 od 9:00 hodin
(do vyprodání zásob)
v zahradě u Babků, Dělnická č. p. 206
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Vánoční tradice a zvyky
Šupina pro štěstí

Pouštění lodiček

Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem
štědrovečerní večeře. Traduje se, že ten, kdo si schová šupinku pod talíř, bude mít po celý následující rok
štěstí. Kapří šupinka má také zajistit i dostatek
peněz a zabránit nouzi, a proto ji nosí celá řada lidí
i v peněžence.

Pouštění
lodiček
patří k dávným českým
tradicím. Rozlouskněte
vlašské oříšky, vyberte
jejich náplň a do jejich
s pomocí roztaveného
vosku připevněte zbytky téměř dohořelých svíček. Do lavoru napusťte
vodu, zapalte svíčky a dejte lodičky plout na vodu.
Majitele té lodičky, která svítí nejdéle, čeká dlouhý
život.

Tradice stolování
Tradice jezení oplatku s medem patří symbolikou k jezení těla Páně a díky kulatosti oplatku je zde
i symbolika Slunce. Na stole by mělo být 12 chodů
jídla. Každý chod za jeden měsíc v roce. Jediná hospodyně může vstát od stolu. Tradic a zvyků je mnohem více a celkem se liší region od regionu.

Zlaté prasátko
Zlaté prasátko
vzniklo jako motivační prvek dětí, aby
se vydržely postit
až do štědrovečerní večeře. Celý den být
o hladu je obzvlášť pro děti
náročné, a tak se začalo říkat, že ten, kdo to vydrží,
tak s první hvězdou na nebi uvidí i zlaté prasátko.
Prasátko je také vánočním symbolem, který představuje synonymum pro štěstí.

Krájení jablka
Po modlitbě a snězeném oplatku nastalo hodování,
někde v jejich průběhu, u některých
na počátku a u jiných
spíše až ke konci, dojde na krájení jablíčka.
Tato klasická a známá česká
tradice věštila, zda daného čeká
za rok život anebo smrt. Život znamená nález pěticípé hvězdičky ve středu a smrt
křížek. Této věštby se nemusíte bát. Stačí, když si
vezmete zdravé a velké jablko a rozříznete jej pěkně
ve středu kolmo ke stopce.

Lití olova
Olovo bylo celkem dostupné a jeho bod tání je
nízké. Olovo se roztaví na kovové lopatce nad plamenem, a pak se vlije do vody v kovovém lavoru. Lijte
opatrně, ale najednou. Ve vodě olovo ztuhne a zanechá tak určitý abstraktní tvar. Podle odlitku pak
lidé hádali, co je v budoucnu čeká.

Zpívání koled
Koledy patří neodmyslitelně k tradicím nejen
českých Vánoc. Původně je zpívaly děti pouze v daném období, kdy chodívaly po vsi a koledovaly si
o nějakou sladkou výslužku.

Házení střevícem
Svobodné vdavekchtivé dívky v období vánoc
házeli střevícem za hlavu směrem ke dveřím. Pokud
se špička boty otočí směrem ke dveřím, znamená to,
že se dívka vdá. Jestliže ke dveřím směřuje pata boty,
dívka ještě zůstane jeden rok neprovdaná doma.

Barborka
Na svatou Barboru (4. 12.) chodí každá dívka,
která se chce vdát, trhat Barborku. Barborku přitom
představují třešňové větvičky anebo také Zlatý
déšť natrhaný až po setmění. Jestli Barborka
do Štědrého dne rozkvete, dívka najde svého ženicha.
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199,-

Ilustrační foto

69,-

Polštáře a přikrývky

Ilustrační foto

Ručníky a osušky

Dekorační tex l

www. bex.cz

Dětské povlečení a osušky

49,-

od

219,Ilustrační foto

od

Ilustrační foto

Prodejna:
Průmyslová 281
Boršov nad Vltavou
Tel.: 602 262 567
Tel. na e-shop: 607 021 599
Otevírací doba:
Po, St, Pá: 08:00 - 14:00
Út, Čt: 08:00 - 18:00

Matrace

Chcete se dobře vyspat?
Nově vyrábíme matrace na
míru i z přírodních materiálů.

Ilustrační foto

ČESKÁ
VÝROBA

PŘI ZADÁNÍ KÓDU: USMEV2021 ZÍSKÁTE SLEVU 10 % NA NEZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ.
SLEVA PLATÍ DO 31. 1. 2021

PŘI ZADÁNÍ KÓDU: USMEV2021 ZÍSKÁTE SLEVU 10%
NA NEZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ. SLEVA PLATÍ DO 31.01.2021

Ložní soupravy a prostěradla

Ilustrační foto

od

Může vás zajímat...
Od 16. listopadu 2020 si
můžete nechat posílat
své zásilky objednané
on-line do Z-BOXU,
který byl instalován
před prodejnou FLOP
TOP v Jiřičkově ulici
na Včelné.

Jediné, co musíte
udělat je stáhnout si
do mobilu aplikaci
Zásilkovna, poté již
můžete začít využívat
tuto bezkontaktní
službu pro doručování
vašich zásilek.
Balíček si můžete
vyzvednout kdykoliv, dle
vašich možností do 3
dnů od doručení zprávy,
že byla vaše zásilka
uložena v Z-BOXU.
Přes aplikaci ji můžete
i zaplatit!

