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Květen 2021

Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
V letošním roce si připomeneme 76. výročí
od konce II. světové války. U příležitosti uctění památky padlých a umučených v obou světových válkách Obec Kamenný Újezd ve spolupráci s místními
Baráčníky pořádala každoročně lampionový průvod,
při kterém se pokládaly květiny u pomníku padlých
na Náměstí a na hrob neznámého vězně na hřbitově.
Už v loňském roce nám to epidemiologická situace
neumožnila a ani letos se situace nezlepšila. Z tohoto důvodu uctí zástupce obce a zástupce Baráčníků
památku padlých bez účasti veřejnosti.
Úpravy kanceláří obecního úřadu, při kterých
byla provedena kompletní výměna elektrických rozvodů, vč. počítačové a internetové sítě, opravy omítek,
podlah a pokládka nové podlahové krytiny, jsou již
dokončeny a úřad opět funguje v horním patře budovy. Je rovněž obnoven příjem místních poplatků v hotovosti nebo platební kartou. V této souvislosti děkuji
občanům za pochopení nutného omezení a toleranci
k práci zaměstnanců úřadu ve ztížených podmínkách.
V pondělí 26. dubna byla zahájena oprava lávky
přes silnici E55 ze Šumavské ulice na Štilec, o které
jsem informovala už v minulém vydání obecního
zpravodaje. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo
v polovině dubna a rada odsouhlasila nejvýhodnější
nabídku ﬁrmy H+H s.r.o. Milíkovice. Se zahájením
prací byl z bezpečnostních důvodů zcela uzavřen
průchod. Chápu, že pro mnohé občany tím dojde
k nepříjemnému omezení, ale opravu již nelze déle
odkládat. Stavební práce by měly trvat do konce
června tak, aby od letních prázdnin nebyl průchod
mezi kempem a obcí nijak omezen. Naléhavě žádám
občany, aby se nepokoušeli procházet staveništěm,
aby nedošlo k úrazu či jinému neštěstí.
V průběhu dubna byla také zahájena úprava
křižovatky v horní části náměstí, kterou vysoutěžila ﬁrma Pradast s.r.o. s nejvýhodnější nabídkou té-

Významná data • • • • • • • • • • • •
1. 5. Svátek práce
8. 5. Den vítězství
9. 5. Den matek
měř 2 300 tis. Kč bez DPH. Tato akce bude probíhat
ve třech navazujících etapách. Průjezd staveništěm
bude dočasně omezen a bude řízen jednosměrně semafory, proto dbejte zvýšené opatrnosti.
Nevím, zda zpravodaj čtou ti, kterých se to týká,
ale stejně musím oznámit stále se opakující nešvar
s parkováním vozidel v křižovatkách, na chodnících
a na zelených veřejných plochách apod. V křižovatkách tím způsobují špatné rozhledové poměry pro
další řidiče, na chodnících znemožňují chodcům bezpečný průchod nebo je vhání do vozovky a v neposlední řadě při stání v trávnících zhoršují údržbu a ničí
veřejnou zeleň. Pokud nenastane zlepšení, požádáme
o součinnost Policii ČR, aby zajistila zjednání nápravy.
Na závěr bych ráda vyjádřila naději, že s klesajícími čísly v „covidové“ statistice se postupně začneme vracet do normálu, náš život se brzy vrátí do běžného režimu a pozitivní bude už jenom nálada.
Ing. Jitka Šebelková
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Parkový mobiliář umístěný v prostoru náměstí v Kamenném Újezdu
byl podpořen částkou 151 692 Kč od Místní akční skupiny
Blanský les - Netolicko, o.p.s. Děkujeme!

Naše knihovna je od 13. dubna 2021 opět otevřena
Drazí přátelé, mám velikou radost, že vám mohu
oznámit, že od 13. dubna 2021 byla naše knihovna
opět otevřena v běžné výpůjční době. Většina čtenářů už o této „novince“ ví a ostatní bych ráda poprosila, aby přišli do knihovny co nejdříve a vrátili knihy,
které si vypůjčili v minulém roce. Potom zase společně najedeme na běžný výpůjční režim.
Moc ráda také uvítám všechny nové čtenáře,
kteří by měli zájem o půjčování knih. Na on-line katalogu naší knihovny se můžete podívat na širokou
nabídku knih a věřím, že vás jistě zaujme.
Pospojujte skupiny písmen a najděte česká přísloví

Těším se na vás a na závěr vám posílám malou
hříčku. V tabulkách jsou ukryta známá česká přísloví. Zkuste pospojovat skupiny písmen, které jsou
volně umístěny v tabulce. Pořadí písmen ve skupinách zůstává zachováno.
Na webu obce https://www.kamenny-ujezd.cz/
vedomostni-testy-pro-zvidave-ctenare najdete další
kvízy a zábavné skládačky pro děti i dospělé.
Přeji vám příjemné luštění.
Vaše knihovnice Helena Veselá

Gratulujeme jubilantům!
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V měsíci květnu oslaví své významné životní
jubileum tito spoluobčané:
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Šobrová Zdeňka
Prokešová Ivana
Vítková Jiřina
Crhonková Zdeňka
Žemlová Blažena
Valhová Jana
Soukupová Květoslava
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Přejeme hodně štěstí,
pevné zdraví a spokojenost
do dalších let.
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Sčítání 2021
Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů
epidemické situace byla možnost sečíst se online
prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář
naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci Sčítání21. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací
formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři,
což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého
statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou
poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že
při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených poštovních zásilek, při
dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou
také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit
na info-linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail
dotazy@scitani.cz.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek
České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech
sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání
bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení
listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst

se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní
stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca
800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné
formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena
přísná hygienická opatření.
Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz
Přehled kontaktních míst pro Kamenný Újezd
a osady je také umístěn na webových stránkách obce
https://www.kamenny-ujezd.cz/aktuality

Další informace
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu
www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté
dotazy“.

Práce na dohodu
- údržba okrasných záhonů
Obec Kamenný Újezd přijme na dohodu
o provedení práce sezónní pracovnici
(pracovníka) na údržbu okrasných záhonů
v prostoru Náměstí v Kamenném Újezdu.
Práce je nárazová a je vhodná zejména
pro mladší důchodce, ženy na mateřské
(rodičovské) dovolené apod.
Informace přímo na obecním úřadu
nebo na tel. č. 387 998 204.
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Malířství Miroslav Prokeš nabízí:
malby interiérů • malby fasád, nátěry • tapetování • dekorativní omítky • sádrové stěrky
Kontakt: tel. 770 616 010 • info@malirstviprokes.eu • www.malirstviprokes.eu

UHELNÉ SKLADY
BORŠOV NAD VLTAVOU

JARNÍ SLEVY PALIV
od 1. 4. do 31. 5. 2021

Nabízíme sortiment:
- černé a hnědé uhlí, brikety, koks
- štípané palivové dřevo
- písky, drtě, štěrky a okrasné kačírky
- mulčovací kůra, zahradní zemina
Nabízíme služby:
- doprava sklápěč a kontejner 5 t
- odvoz sutí a výkopu na skládku
- přistavení a pronájem kontejnerů

NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem

387 250 500, 602 409 423
Otevírací doba a rozvoz
Po – Pá 7.00 – 15.30 hod.

www.uhloterm.cz

www.agromanualshop.cz
Roundup Klasik PRO 4 × 1 l
Akční cena za 4 litry - 1 000 Kč
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info@staviva-barvy.cz
www.bigmat.cz/prodejny/staviva-barvy

