
Informační list obce Kámen

obec Kámen leží v nadmořské výšce 335-360 m.n.m

Základní info o obci, připravovaných akcích a veškerém dění lze sledovat na webových stránkách

počet obyvatel k 1.3.2014  -  234 , z toho 49 ve věku do 15 let
počet budov (stará zástavba)  - 60
počet budov (novostavba) - 23

Pronájem sálu + kuchyňky
V obci si lze pronajmout za účelem rodinné oslavy

100,- Kč

Dětský maškarní ples

2100,- Kč/rok

www.obeckamen.unas.cz

veškeré informace pí.Škorpíková , tel.739090078

Přehled několika základních informací týkajících se plateb na rok 2014

popelnice 120l - vývoz 1x za 14 dnů
popelnice 120 l - vývoz 1x za 30 dnů (chataři)
popelnice 240 l - vývoz 1 x za 14 dnů

12.dubna
12.dubna

Zájemci se již mohou hlásit na úřadě, kde budou za-
psáni do pořadníku a kde jim budou sděleny podmín-
ky a upřesńující informace.

V sobotu 1.března proběhl v kulturním domě dětský maškarní
karneval. Po vyhlášení nejlepších masek, které byly odměněny

Otevřeno v pátek, sobotu a neděli.

1100,- Kč/rok
700,- Kč/rok

vznik obce se datuje k roku 1720 (dříve Heidenstein)
rozloha obce je 178 ha

18.března 2014

platba za popelnice

30.dubna
červen

farmářské trhy
pečení perníčků pro děti

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na brzké
setkání u jiné kulturní akce.

Samovýroba dřeva

P  ř i p r a v u j e m e

P O Z V Á N K A 
Už jste navštívili Mysliveckou restauraci u Lexů, která
je chloubou naší vesničky ? 
Pokud jste tak neučinili, tak jste srdečně zváni majiteli, 
manželi Lexovými na příjemné posezení a dobrou baštu.

se provádí v měsících
leden , červenec

cena na rok 2014 -  1 prm za 100 Kč

Hladík ml., který se své role zhostil na výbornou, za výrazné po-
moci paní Marcely Valentové.

čarodějnice
dětský den

(svatba,narozeniny,promoce a jiné) sál a kuchyň v KD.
cena pronájmu - 3 000,- Kč 

K á m e ň á č e k

Víte, že ….

domácím dortem z kuchyně paní Škorpíkové, se rozjela pro zú-
častněné diskotéka.
Jak se již stalo tradicí, úspěšného moderování se ujal  Vláďa 

roční poplatek za psa

http://www.obeckamen.unas.cz/
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Náš tip na Váš výlet 
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odevzdávají v oranžových pytlích.
Pytle se odevzdávají u autobusové zastávky (u kontejnerů) a u OÚ
den před svozem řádně zavázané a nepotrhané.
U autobusové zastávky lze též využívat modrý kontejner (papír) a
zelený (sklo).

S V O Z    T Ř Í D Ě N É H O    O D P A D U

PET lahve se odevzdávají ve žlutých pytlích,zmačkané a bez víček.
Tetrapaky, obaly od mléka, džusů a ostatní krabicová balení se 

O b e c n í  k n i ho v n a
V budově Obecního úřadu je v provozu místní knihovna, kterou vede 

5, 19. srpna

9. prosince

14. října

Dne 27.června 2013 nabyla platnosti nová vyhláška č. 189/2013 Sb, zákona č. 114/1992 Sb. , týkající se
kácení dřevin. Týká se to především dřevin, u nichž je ve výšce 130 cm od paty stromu větší průměr kmene
než 80 cm. Pokud je tato dřevina na pozemku, který je oplocen, již není nutnost žádat o povolení ke kácení.

paní Gabriela Slánská. Je otevřena jednou za 14 dnů v úterý od 17 - 19 hod.
Datum provozu knihovny :

14, 29. dubna
27. května
10, 24. června

2,16.  září

obec.kamen@volny.cz

Pokud budete mít nějaké nové náměty nebo příspěvky, o které by 
jste se chtěli s námi podělit, rádi je uvítáme a zveřejníme.

Obecní úřad Kámen
Kámen 40 , 407 13

Blahopřejeme

úřední den : úterý  13,00 - 17,00 hod
tel. 412 553 312, 725 062 626

pan Vladimír Hladík

u autobusové zastávky

čas bude upřesněn 

23.března

18.ledna
27.ledna

JARNÍ  MOBILNÍ SVOZ

termín : 17.května

11. listopadu

8, 22. července

Pytle lze zakoupit na obecním úřadě   -  (úterý - 13,00 hod - 17,00 hod)

10.března

Životní jubileum slaví :

foto: Slunečná brána

pan Josef Kočí

Kácení  dřevin

paní Bohumila Logajová
pan  Karel Trabalka

mailto:obec.kamen@volny.cz
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