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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Tříkrálová sbírka, která probíhala v naší obci
a osadách Krasejovka, Milíkovice, Bukovec, Kosov
a Rančice byla zdárně ukončena setkáním králů
v neděli 16. ledna na náměstí. Výtěžek z této sbírky
překonal rekord z roku 2020 a byl velmi potěšující.
Celkem bylo vybráno 72 187 Kč a 52 €. Tyto finanční prostředky budou věnovány na nákup auta pečovatelské služby Charity České Budějovice, která
pomáhá seniorům a handicapovým, a dále na pořízení školních pomůcek a materiálu pro preventivní
programy Nízkoprahového klubu V. I. P. Charity
České Budějovice, jehož pracovníci se starají o děti
ve vyloučených lokalitách města.
Naše velké poděkování patří všem kteří obětovali svůj volný čas a stali se „králi“:
Marie Filisteinová, Magdaléna a Marie Heiderovy, Matěj a Barča Zámečníkovi, Sofie Krátká, Lucie
a Julie Horských, Terezie Havlíčková, Michael a Václav Valhovi, Barbora Havlíčková, Anežka Zachariášová, Áďa Zachariáš, Rozárka Švarcová, Jiřík a Julie
Jantačovi, Tadeáš Heider, Majda Vlašánková, Matyáš, Eliška a Josef Knotovi, Aneta a Tomáš Novotných, Bára Filausová, Anežka a František Chalupovi
a Nela Soukupová.
Stejný dík patří i všem ostatním, kteří tu nejsou
uvedeni, ale podíleli se na této dobré věci! Věřím, že
v příštím roce se skupinky králů rozrostou a pokryjí
svou návštěvou celý náš katastr. Klientům centra Arpida v Českých Budějovicích bude věnováno vybrané vstupné z Rybovy vánoční mše ve výši 8 000 Kč.
Velmi mě těší solidarita našich občanů s lidmi, kteří
jsou ve složité situaci a pomoc druhých jim usnadní
život. Všem dárcům děkuji za jejich štědrost.
V loňském roce naše obec vynaložila ze svého rozpočtu částku 3 115 366 Kč na odstraňování a ukládání odpadů, z toho částka za pravidelný svoz komunálního odpadu (popelnice) činila

1 483 665 Kč, likvidaci odpadu ze sběrného dvora
909 512 Kč, za tříděný odpad 639 548 Kč, hřbitovní
odpad 31 506 Kč a likvidaci biologického odpadu
(tráva, listí, větve) 51 135 Kč. Příjmy do rozpočtu
za vytříděný odpad činily 291 488 Kč. Z toho vyplývá, že náklady na vývoz a ukládání odpadu
na 1 obyvatele vychází na 1 256 Kč. Proto také bylo
nutné zvýšit poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství. Musím konstatovat, že třídění odpadů
se nám v obci zlepšuje, ale budoucnost nás stále tlačí
ještě k důslednějšímu separování odpadu a snižování jeho množství.
Nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.) stanovuje, kolik odpadu mohou obce skládkovat. Tento limit se každý rok snižuje - viz. tabulka níže. Už
v loňském roce jsme tento limit 200 kg na obyvatele
překročili a letos je limit 190 kg/obyvatele. Proto
musíme brát vážně třídění odpadů, abychom díky
správnému využívání systému nakládání s odpady
přispěli k ochraně životního prostředí a úspoře finančních prostředků jak vašich, tak i těch obecních.
V obci a osadách je rozmístěno celkem 28 modrých
plastových kontejnerů na papír, 22 zelených či bílých
na sklo, 2 kontejnery na drobné kovy a 3 modré kovové na textil. Děkujeme, že třídíte. Pomáháte životnímu prostředí i vaší peněžence. ––
>
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Limity pro ukládání využitelných odpadů
Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Množství odpadu
na obyvatele v kg

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Na závěr bych chtěla požádat občany, kteří
hodlají na OÚ vyřizovat záležitost vyžadující delší
dobu (ověřování více jak 5 podpisů, zajištění sňatku
apod.), aby si na to předem telefonicky domluvili termín a přesný čas. Zásadním způsobem tím ušetří čas

jak sobě, tak ostatním občanům a bude zachováno
plynulé vyřizování všech požadavků, zvláště v období hlavního náporu při vybírání poplatků v hotovosti
na OÚ. Děkuji za pochopení a vstřícnost.
Ing. Jitka Šebelková

Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni 31. 12. 2021
Počet obyvatel
celkem

2 556

Z toho občané ČR

2 513
43

Cizinci

Dospělí
Děti
do 15 let
Mladiství
15–18 let

muži
ženy
chlapci
dívky
chlapci
dívky

1952
471
90

964
988
216
252
47
43

40,74

Průměrný věk obyvatel
Statistika za rok 2021
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 kamenných svateb (65 let společného života)

34
22
43
38
15
5
1

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci únoru oslaví své významné životní jubileum
tito spoluobčané:
Stegbauerová Jiřina
Zavadilová Anna
Klímová Jiřina
Otásková Alena
Sloupová Marie

70 let
70 let
75 let
75 let
75 let

Hüttner Dáša
Vyroubal Karel
Vaňková Jana
Atexinger Josef
Kubeček Rudolf

75 let
75 let
80 let
80 let
80 let

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

Sportovní masáže – Fascie masáže – Kineziotaiping – Prodej mastí
Informace a objednávky na tel. č. 723 176 988
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Informace pro občany k ukládání odpadu na sběrném dvoře
1.	Na sběrný dvůr patří pouze vytříděné složky
odpadů
•	manipulace s nevytříděnými odpady značně
prodlužuje ukládání, proto je nutné třídit již
v domácnostech;
•	není v silách obsluhy dvora dodatečně třídit
odpady;
•	tříděný odpad s nevytříděnými zbytky odpadu
je dle zákona považován za nevytříděný odpad
a na skládce se za něj platí více, což může vést
ke zdražení ročního poplatku za odpady, jelikož
tento odpad hradí obec Kamenný Újezd - tudíž
všichni občané.
2. Způsob uložení odpadu ve sběrném dvoře
	Odpad musí být roztříděn na jednotlivé komodity
do připravených kontejnerů - nábytek, skříně,
skříňky musí být demontovány na jednotlivá
prkna - zasklená okna musí být přijímána vysklená
(zvlášť sklo, zvlášť dřevěné rámy).
3. Nebezpečný odpad
•	Barvy, chemikálie, detergenty, oleje… se odkládají
ve vyhrazeném prostoru do nádob k tomu
určených;
•	zbytky ostatního odpadu znečištěné nebezpečnými
látkami jsou též považovány za nebezpečný odpad;
•	do sběrného dvora není přijímána asfaltová
lepenka, odpady s obsahem asbestu je možno
přijmout pouze v malém množství (balík, pytel).
Tento odpad je přijímán pouze v utěsněných
a neprodyšných obalech s nápisy upozorňujícími
na obsah asbestu. Zabalení odpadu je povinností
původce odpadu a je podmínkou pro přijetí
do zařízení. Větší množství tohoto odpadu lze
uložit na skládkách Lišov nebo Růžov;
•	do zařízení není možné přijmout části rozebraných
vozidel, sedačky, autovraky, plastové části vozidel
(to je možné uložit na vrakovištích Jihočeského
kraje).
4. Elektroodpad
	Televize, nerozebrané ledničky nebo
mrazáky, monitory, mikrovlnky, se odkládají
do vyhrazených kontejnerů dle pokynů pracovníků
sběrného dvora.
5. Stavební suť není odpadem z domácností
•	Na sběrný dvůr lze odložit pouze 0,5 m3 stavební
suti z jedné nemovitosti;

•	Společnost FCC provozuje likvidaci stavebního
odpadu jako placenou službu.
6.	Na sběrný dvůr patří jen vytříděný odpad
z vlastní domácnosti
•	Nevozte na sběrný dvůr vytříděné odpady
od jiných osob, porušujete zákon a zatěžujete
systém nakládání s odpady v obci;
•	Nošením cizích vytříděných odpadů obci
neušetříte, šetříme vytříděním vlastních odpadů,
kdy snížíme množství odpadů, který se odváží
na skládku a tím se méně platí.
7. Ze sběrného dvora nelze odnášet žádné věci
	Porušuje tím zákon občan i obec, zaměstnanec
na sběrném dvoře může být za poskytnutí věcí
postihován. Obec může být za porušení zákona
též pokutována.
8. Dodržujte pokyny obsluhy sběrného dvora
•	Dodržujte doporučení a pokyny obsluhy sběrného
dvora, provoz je určen provozním řádem sběrného
dvora;
•	zákazníci jsou do sběrného dvora přijímáni
po jednom. V rámci urychlení proto přivážejte
váš odpad vytříděný. Pořadí určuje obsluha
a v případě, že přivezete směs odpadů a dvůr bude
vytížen, vpustí vás do zařízení až po zákaznících
jejichž odpad je separovaný;
•	o pravidlech na sběrném dvoře nediskutujte
s obsluhou, jedná se o zaměstnance, kteří si plní
své povinnosti;
•	při příchodu na sběrný dvůr jste povinni nahlásit
své jméno a bydliště, v případě výzvy obsluhy
sběrného dvora se prokažte občanským průkazem;
•	odpad do určených prostor ukládejte jednotlivě,
aby obsluha měla přehled o přinesených odpadech;
•	před uložením odpadu je obsluha povinna
zkontrolovat obsah pytlů a přivezeného odpadu;
•	v případě, že odpad nebude řádně vytříděn, může
obsluha příjem odpadu odmítnout;
•	udržujte na sběrném dvoře pořádek;
•	pracovník sběrného dvora není povinen pomáhat
při vykládání odpadu (záleží na jeho uvážení), je
však povinen dohlížet, aby občan uložil odpad
na určené místo.
9. Živnostníci a majitelé provozoven
	jsou povinni zajistit likvidaci odpadů ze svých
provozoven prostřednictvím firem, zabývajících se
likvidací příslušných odpadů.
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Hlavolamy z místní knihovny
Drazí čtenáři, zima se nám již zase vrátila a tak
jsem pro vás připravila malé cvičení na koncentraci.
V textu zkuste najít zimní sporty
a potřeby k jejich provozování.
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Poznáte podle piktogramů názvy českých filmů?
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A pro dobrou náladu si zkuste přeříkat sami
anebo s dětmi tuto milou básničku:
Králíček, králičí král,
s králicí Klárou na klavír hrál.
Králice Klára dobře hrála
a králíčata tancovala.
V králíkárně měli bál
králíčátka, Klára, král.

