
 

 

Obec Kámen Vás všechny zve  

na již tradiční novoroční 

 

 

„Kámenský špuntbouch“ 

 

 

Pojďte se společně projít ke Sluneční bráně,  

opéct první buřty v novém roce, 

popovídat se sousedy… 

 

1. 1. 2020 

 

Sraz u Obecního úřadu  

ve 14:00 hodin. 

 

S sebou : pevnou obuv a skvělou náladu. 

 

PS : Není to o počasí, ale o oblečení . 

 

Občerstvení zajištěno, těšíme se na vás! 
 
 
 
 

            
- zprávy o dění v naší obci – 

- prosinec 2019 

Obec Kámen - datová schránka – fapayuv 
                - www.obeckamen.unas.cz 
                - číslo účtu – KB 11125431/0100 
 
- pokud máte nějaké připomínky, náměty, stížnosti… na budově úřadu je 
schránka, anonymy však nejsou brány na vědomí 
 
Úřední hodiny: každé úterý od 13:00 h. do 17:00 h. 

 
 
 K 1. 12. 2019 máme 259 trvale hlášených občanů . 
 
 

AKCE ZA ROK 2019 
V průběhu roku jsme se setkávali na různých akcích: 
- Novoroční „Špuntbouch“ 
- Ženy v Běhu – návštěva kina ke svátku žen 
- Den dětí jsme oslavili v Doksech 
- Pálení čarodějnic a stavění máje nám všem připomnělo dávné tradice 
- Loučení s létem jsme zakončili opékáním kýty 
- Sportovní hry nám vyhrály děti na podzim v Bynovci 
- Odpoledne plné her proběhlo v listopadu 
- Mikulášská nadílka nedávno potěšila nejen naše nejmladší… 
 
Nový rok přivítáme na nadcházející tradiční akci „Špuntbouch“ – 
1.1.2020, sraz ve 14:00 h. u OÚ Kámen 

 
 

http://www.obeckamen.unas.cz/


 
POPELNICE (leden / červenec) 
Upozorňujeme na povinnost dodržování plateb.  
120l  1.200,- Kč / rok - vývoz 1x/ 14 dnů 
120l     720,-  - vývoz 1x/ měsíc 
140l  1.500,-  - vývoz 1x/ 14 dnů 
240l   2.200,-               - vývoz 1x /14 dnů 
Platnost cen od 1. 1. 2019 – tyto ceny za vývoz zůstávají nezměněny i pro 
rok 2020. 
 
Aktuálně :  
Platba za komunální odpad – za pololetí  = 600,- Kč / celý rok = 1200,- Kč.  
Zaplatit je možné přímo na účet obce, č. 11125431/0100, jako variabilní 
symbol uveďte číslo popisné, do poznámky vepište vaše příjmení. 
 
KANALIZACE  
Předpokládané financování stavby splaškové kanalizace, v případě získání 
dotace, o kterou jsme zažádali: 
- celá stavba, včetně DPH  35 826 435,85 Kč 
- dotace na 250 osob          24 200 000,00 Kč 
- vlastní zdroje                     11 626 436,85 Kč 
 
Obec podává 2. žádost na Ministerstvo zemědělství – termín podání je                 
do 31. 1. 2020, v praxi to znamená, že rozhodnutí padne přibližně v měsíci          
05–06/2020.  
Obec bez dotací do realizace nevstoupí, z důvodu velkých finančních 
nákladů 
 
 
HROBOVÁ MÍSTA  
- žádáme občany o dodržování platby za pronajaté hrobové místo                     
(200,- Kč / 10 let)  
 
 
 

 
 

PSI 
Upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů v zabydlené části obce! 
Majitel psa je povinen zajistit svůj pozemek tak, aby jeho pes neobtěžoval 
okolí. 
Dále upozorňujeme na povinnost uklízení psích výkalů z veřejného 
prostranství obce – při venčení svých psích mazlíčků. Děkujeme!  
 
Obec dne 10.12.2019 zprostředkovala povinné čipování a následnou 
registraci 7 psů v naší obci. Pro Vaši informovanost – celkem je v obci 
zaregistrováno 31 psů. 
 
Upozornění: 
Od 1. 1. 2020 musí být každý pes, který se dostaví k veterinárnímu lékaři 
na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný! Veterinární lékař nesmí 
od    1. 1. 2020 naočkovat neočipovaného psa proti vzteklině. Očipování              
s registrací je možné v ordinaci libovolného veterináře pod částkou cca   
500,-Kč (dle ceníků veterinářů). 
 
 
NEDĚLNÍ KLID 
Opětovně prosíme o dodržování nedělního klidu (12:00 – 22:00h.) od 
řezání a jiných hlučných činností !  
Jsme jedna z mála  obcí, která doposud nevydala proti tomuto nešvaru 
Obecní vyhlášku, tak nedejme záminku pro její vydání. 
 
 
DŘÍVÍ 
- 200,-Kč (1prm), samovýroba, k doptání u p. Steinera (místostarosta) 
 
 
KOMPOSTÉRY 
V měsíci dubnu snad již budou k vyzvednutí na Obecním úřadu. 

 



 
 
CVIČENÍ  
Pravidelně každé úterý od 19:30h. – do 20:30h. na sále našeho kulturního 
domu. Přijďte si zacvičit mezi nás, budete příjemně překvapeni! 
Tel: 604 379 300 (p. xxxxxxxxxxxxx) 
  
 
 
MÁRNICE 
Obec podává žádost na získání finanční dotace na její opravu. 
 
DALŠÍ INFORMACE:  
- Revize komínů – p. xxxxxxxxxx – t. č. 773 773 872 
- Zemní práce – p. xxxxxxxx ( cena za dopravu po dohodě) 
- připravuje se nová podoba webových stránek 
 
 
KNIHOVNA 
Na obecním úřadě je otevřena každé sudé úterý od 17 h. – 18 h. 
 
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI :  
září  -  p. Ptáčník Jaroslav                listopad – pí. Švárová Marie 

            p. Steiner Miloslav                                  pí. Nácarová Jana 

            p. Škorpík František 

           GRATULUJEME   ! ! !    
 
 

 
 

PODĚKOVÁNÍ  
Slánský Jiří st., Slánský Roman, Slánský Marek, Hladík Vladimír ml., Frencl 
Jaroslav, Valenta Jiří, Nácar Martin ml., Tokarčík Aleš, Gros Jan – těmto 
pánům a všem zastupitelům děkujeme za pomoc s výběrem, umístěním 
a za artistické výkony při zdobení vánočního stromu u autobusové 
zastávky. 
Další poděkování patří všem těm, kteří pomohli uspořádat Mikulášskou 
nadílku pro naše nejmenší občánky, zejména pak Klárce Valentové, která 
se postarala o personální obsazení Mikuláše, Andělů a Čertů a jejich 
nezbytné nalíčení. 
Za hudební produkci a moderování celého večera děkujeme Vláďovi 
Hladíkovi ml. 
 

 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 

 

Hasiči : 150     
ČEZ : 800 850 860 (poruchy silové elektřiny) 
Lékařská služba : 155  
SČVK : 840 111 111 (poruchy vodovodního řadu) 
Policie : 158 
SOS : 112 

 
SCHVÁLENÝ VYROVNANÝ ROZPOČET NA ROK  2020 : 
 

     Příjmy  -  3 532 000,- Kč 
Výdaje -  3 532 000,- Kč 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

PŘEJEME VŠEM VÁNOCE PLNÉ LÁSKY, KLIDU 
 

A SPOKOJENOSTI S TĚMI NEJBLIŽŠÍMI! 
 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


