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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
S novým rokem přišel i nový zákon č. 541/2020
Sb., o odpadech, který nabyl účinnost 1. ledna 2021
a který zásadně mění a upravuje podmínky skládkování odpadů pro obce, včetně zvýšení zákonem stanovených sazeb. V letošním roce za nás svozová ﬁrma FCC uplatní slevu za ukládání odpadů na skládku
ve sníženém režimu, avšak jen do výše ročního objemu 200 kg na obyvatele. Pokud bude odpadu více,
obec bude hradit už cenu zvýšenou. Likvidace odpadů v loňském roce po odečtu poplatků od občanů
zatížila náš rozpočet částkou 1 625 106 Kč a jisté je,
že značný ﬁnanční nárůst nás čeká i letos.
A jak to bude v letošním roce s biologickým odpadem? Na dvou místech v obci u Lazny a u sběrného
dvora jsou umístěny dva kontejnery. Jeden bude sloužit pro ukládání trávy, listí a plevele, druhý bude pouze na větve. Tyto kontejnery budou našimi pracovníky
odváženy na odkládací plochu u Čtyřřaďáku. Zde
bude areál uzavřen, pro občany naší obce a osad bude
otevřen od měsíce března každou středu od 15 do 18
hodin a v pátek od 8 do 11 hodin. Občané zde mohou
ukládat bioodpad ve větším objemu, než by mohli dát
do kontejnerů v obci. V případě jiných požadavků či
potřeb bude nutné na obecním úřadu dohodnout náhradní termín. K tomuto kroku jsme dospěli po neutěšeném stavu v předešlých letech, kdy do tohoto areálu dováželi bioodpad, ale i ostatní nepovolený odpad,
obyvatelé jiných obcí a cizí zahradnické ﬁrmy. Proto
bude mimo uvedenou dobu areál uzavřen.
Před koncem roku se stalo v naší obci, že někdo
hodil do soukromé zahrady, kde pobíhá pes, léky
na ředění krve a na tlak. Později majitel psa zjistil,
že mu někdo dokonce vystřihl díru v plotě. Zatím se
jedná o ojedinělý případ, přesto na tuto skutečnost
upozorňuji. Jednání, kdy si někdo vybere jako cíl svého útoku bezbranné zvíře, je odsouzeníhodné a doufám, že se to už nebude opakovat.

Zároveň vyzývám majitele psů, že jsou povinni
dle vyhlášky Obce Kamenný Újezd č.1/2019, část II
nahlásit do evidence na obecní úřad věk, plemeno,
pohlaví, jméno psa, číslo čipu, zbarvení a vyzvednout si známku, kterou by měl pes nosit na obojku.
Pokud zvíře uhyne, je majitel rovněž povinen tuto
skutečnost nahlásit a známku vrátit. Kdo vlastní psa
a ještě svou povinnost nesplnil, měl by tak učinit během měsíce února.
Znovu upozorňuji na zákonnou povinnost vlastníků nemovitostí řádně opatřit domy číslem popisným, protože stále jsou v obci některé domy neoznačené a ztěžuje to práci pracovníkům doručovacích
služeb.
Na Tři krále, kdy po dlouhých letech konečně napadl u nás v obci sníh, jsem vyhlásila soutěž „O nejhezčího sněhuláka“, do které se přihlásilo 32 účastníků. Uzávěrka byla v pondělí 11. 1. 2021 v 11 hodin.
Sněhuláka či jiný sněhový výtvor stavěli jednotlivci,
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rodiny, kamarádi, spolky, základní škola i mateřská
školka a můžete je shlédnout na webových stránkách
obce www.kamenny-ujezd.cz/fotogalerie. Díla to
byla opravdu skvělá, originální, nápaditá a vtipná
a velmi těžko se rozhodovalo o výherci. Všechny soutěžící děti získaly věcnou cenu. Výhercem se stala rodina Kadlecova. Gratuluji.
Svoz plastového odpadu bude v pondělí 1.
února 2021 a upřesňuji, že další svozy budou vždy
každé první pondělí v měsíci.
Jak jsme již uváděli v minulém vydání zpravodaje, upřednostňujeme placení místních poplatků bezhotovostním převodem z účtu. Kdo tuto
možnost nemá, může od 1. 2. 2021 přijít zaplatit
poplatky v hotovosti popř. kartou do pokladny
obecního úřadu, a to do 24. 2. 2021. Pokud bude

trvat nařízení vlády o omezení úředních hodin,
tak v době jeho trvání můžeme přijímat poplatky pouze každé pondělí a každou středu v době
8:00–11:00 a 15:00–17:00 hodin. Velmi prosím
občany, aby sledovali situaci a respektovali aktuální provozní dobu OÚ. Od začátku března je plánovaná poslední fáze rekonstrukce radnice (kanceláře obecního úřadu), pracovníci budou pracovat
v náhradních prostorách s omezenými možnostmi,
a proto do ukončení rekonstrukce nebudou poplatky v hotovosti přijímány.
Na závěr mi dovolte, abych se jménem svozové
ﬁrmy omluvila za potíže, které vznikly při svozu komunálního odpadu počátkem ledna, v době sněhové
nadílky. Děkuji za pochopení a toleranci.
Ing. Jitka Šebelková

Kamenná svatba
Manželé Marie a Šimon Šimkovi
oslavili dne 14. ledna 2021

65 let
společného života, který byl naplněn úctou,
láskou a vzájemnou tolerancí. Společně
vychovali 2 syny a radost jim dělají také 4 vnuci
a 1 pravnouček. Do dalších let jim přejeme
především pevné zdraví a hodně dalších
spokojených let.

Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni 31. 12. 2020
Dospělí

Počet obyvatel
celkem

2 516

Děti
do 15 let
Mladiství
15–18 let

1 965
465
86

Statistika za rok 2020
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)

muži
ženy
chlapci
dívky
chlapci
dívky

973
980
222
243
40
46

25
23
123
49
19
7
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Gratulujeme jubilantům!
V měsíci únoru oslaví své významné životní jubileum tito spoluobčané:
Brejžek Josef
70 let
Nováček Stanislav 80 let
Šmejkalová Anna 75 let
Hubená Růžena
85 let
Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a spokojenost do dalších let.

Podmínky
Podm
dm
mín
nky soutěže
sou

- zaslat fotku skupinových masek (rodina, přátelé, spolky, MŠ, ZŠ)
- masky by měly být typické masopustní, staročeské (mají
největší šanci na úspěch)
- fotky zaslat nejpozději do 12. 2. 2021 do 12. hod na e-mail
starosta@kamenny-ujezd.cz nebo vložit na facebookovou stránku
obce pod příslušný příspěvek
- k fotce připojit kontakt a jména

Odměna

- první tři výherci získají masopustní výslužku
- po vylosování budou všichni výherci kontaktováni
(v pondělí 15. 2. 2021)
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Zpráva z knihovny
Jak jste si již mnozí z vás všimli, vedle chodníčku
u školního hřiště se objevila nová KNIHOBUDKA.
Řada z vás se zaradovala a přinesla do ní první
knihy. Mám z toho velikou radost, ale chtěla bych vás
seznámit se základními pravidly, které je třeba dodržovat, aby knihobudka fungovala tak, jak má.
Není nic žalostnějšího, než pohled na knihobudku, kterou si lidé popletli se sběrným dvorem
a dávají do ní knihy, které mají již svůj zenit za sebou
a oni nemají sílu je vyhodit.
Proto jsem vytvořila jednoduché
„Knihobudkové patero“:
1. do knihobudky dávejte jen takové knihy, které
byste si sami rádi přečetli
2. roztrhané a špinavé knihy do knihobudky nepatří
3. knihu, kterou si odnesete, si můžete klidně
nechat, eventuelně ji nahradit jinou
4. v knihobudce udržujte pořádek a pečlivě ji
zavírejte
5. užijte si čtení a pamatujte na to, že máme
v Kamenném Újezdě také obecní knihovnu, kde
najdete velký výběr knih, které vás určitě potěší
Na závěr vám přeji hezké prožití zbytku zimy,

hodně zdraví a nám všem přeji, aby se vše brzy vrátilo do normálního stavu. Sledujte, prosím, na webových stránkách knihovny a v mailových zprávách,
které registrovaným čtenářům posílám, v jakém režimu knihovna funguje a pokud budete cokoliv potřebovat, pište na mailovou adresu:
okkamennyujezd@seznam.cz
Zdraví vás vaše knihovnice Helena Veselá

Informace zdravotního střediska k očkování proti Covid-19
Vzhledem ke stále se množícím dotazům ohledně očkování shrnujeme aktuální situaci:
1. Rezervační systém pro očkování proti covidu-19 pro osoby nad 80 let spustilo ministerstvo
zdravotnictví 15. ledna 2021. Rezervační systém
je určen pro osoby, které chtějí být očkovány v průběhu ledna a února v očkovacím centru.
Na očkování se mohou senioři registrovat sami,
nebo za pomoci příbuzných na internetovém portále https://crs.uzis.cz/. Pro ty, kteří to sami nezvládnou a příbuzní jim nechtějí pomoci, je zřízena linka 1221 - zde Vám pomohou se registrovat.
Další možnost pomoci je na bezplatné lince
800 200 007 - linka pomoci pro seniory organizace Elpida o.p.s. Obrátit se na ni mohou senioři
z celé ČR.

2. Očkování v ordinaci praktického lékaře lze očekávat až v březnu - dubnu 2021, vakcín bude zpočátku nedostatek, proto nejprve budeme očkovat
seniory a pacienty se závažnými komorbiditami
(kardiaky, onkologické pacienty, plicní choroby).
3. Mladí a zdraví pacienti budou muset být prozatím
trpěliví, jejich očkování se předpokládá z důvodu
nedostatku očkovacích látek až cca ve druhém
čtvrtletí 2021, nicméně dále sledujte naše stránky
www.jsclinik.cz
4. Během ledna jsme v naší ordinaci začali tvořit orientační pořadník na očkování vakcínou
Astrazeneca.
V případě zájmu se na nás obraťte telefonicky
602 343 262, emailem jsclinik@gmail.com, osobně pouze při nutnosti návštěvy ordinace z jiného
důvodu.
MUDr. Jan Sazma

