
 
 
 
 

     
- zprávy o dění v naší obci –   SRPEN  2019 

Zastupitelé naší obce : 

Stanislav Nácar – starosta                              
Karel Steiner – místostarosta 
Martin Nácar 
Gabriela Slánská 
Mgr. Květuše Grosová 
Marcela Valentová 
Břetislav Logaj st. 
 
Po výstupu na Sluneční bránu jsme společně zažili další akce… 
Oslavili jsme MDŽ v kině Sněžník a pobavili se u filmu „Ženy 
v běhu“, upálili čarodějnici a vztyčili (i uhlídali ) májku, naše nejen 
nejmladší občany jsme potěšili výletem do Doks. Dále jsme 
společně přivítali léto  
a pochutnali si na grilované kýtě… další akce se chystají. Více (a 
nejen to) v tomto vydání Kámeňáčku.  
 
- K 1. 7. 2019 máme 255 trvale hlášených občanů! 
 
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 nebereme na vědomí 
Úřední hodiny: každé úterý od 13:00 do 17:00  

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


HROBOVÁ MÍSTA 
- žádáme pronájemce, kteří nemají uhrazen poplatek  (200,- Kč /10 let) 
za pronájem hrobového místa, ať tak učiní.   
 
 
SMS  x  Informační kanál  
Projeven byl pouze minimální zájem. 
- 725 062 626 (starosta) 
 
PSI 
Upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů v zabydlené části obce! 
Dále upozorňujeme na povinnost uklízení psích výkalů z veřejného 
prostranství obce – při venčení svých psích mazlíčků. Děkujeme! 
 

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. 
 
NEDĚLNÍ KLID 
Opětovně žádáme o dodržování nedělního klidu (12 – 22:00h.) od sekání 
trávy, řezání a jiných hlučných činností! 
 
 
DŘÍVÍ 
- 200,-Kč (1prm), samovýroba, k doptání u p. Steinera (místostarosta) 
 
 
 
 

KOMPOSTÉRY 
- doposud nebyla odbavena žádost na získání dotace, vše probíhá 
v režii SOČŠ (Svazek obcí), jehož jsme i my členem – vyřizuje 
starostka obce Růžová, p. Křížková 
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 (pí. xxxxxxxxxxxxxx) 
  
PRŮJEZD OBCÍ 
- Upozorňujme na přizpůsobení rychlosti jízdy při projíždění obcí na 
místních komunikacích a zákaz parkování motorových vozidel 
v prostranství sběrných nádob u autobusové zastávky. 
Zároveň upozorňujeme na zákaz libovolného odkládání odpadků, 
tašek atp., u sběrných nádob… 
 
- Děkujeme volební komisi do EP, jmenovitě: p. Logajové, p. 
Johnové, p. Hladíkové O., p. Kalašové, p. Nácarové a p. Slánskému J. 
 
DALŠÍ INFORMACE:  
 
- Revize komínů – p. xxxxxxxxxxxx – t. č. 773 773 872 
- Zemní práce – p. xxxxxxxx ( cena za dopravu po dohodě) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SPORTOVNÍ  HRY  SVAZKU (SOČŠ) 
 
7.září 2019 pořádá SOČŠ  na fotbalovém hřišti v Bynovci sportovní hry 
mládeže do 18 let. 
Děvčata budou soupeřit v turnaji ve vybíjené a chlapci ve fotbalovém 
turnaji.   
Zájemci, kteří chtějí reprezentovat naší obec se mohou přihlásit na tel. 
čísle 725 062 626 nebo vždy v úterý na OÚ.                                                          
 
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 
 
Hasiči : 150     
Lékař.služba : 155 
Policie : 158 
SOS : 112 
ČEZ : 800 850 860 (poruchy silové elektřiny) 
SČVK : 840 111 111 (poruchy vodovodního řádu) 

 
CHYSTÁME AKCI  „MORAVA“ 

- Nabízíme možnost zájezdu na Moravu (1 – 2 dny) do vinného sklípku, 
spojeného s návštěvou kulturní památky. Dle Vašeho zájmu brzy sdělíme 
více. 
Kdy bychom jeli? :  ZÁŘÍ / ŘÍJEN 
Cena? : Obec uhradí dopravu. Vstup, případně ubytování a útratu, si 
účastník zájezdu  hradí sám. 
Svůj zájem pište do 25. 8. 2019 starostovi S.Nácarovi  
na tel. číslo: 725 062 626. 
 
 

PŘEJEME VŠEM NÁDHERNÉ A KLIDNÉ LÉTO! 
 

Životní jubilea slavili nebo oslaví:  
Vladimír Hladík st., Anna Honejsková, Josef Burián, Karel Steiner – 
GRATULUJEME!!!! 
 

Další informace   
 

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 zvýšení cen k 1. 1. 2019.  
 

Aktuálně :  
Platba za komunální odpad – od 1. 7. za 1. pololetí 2019 = 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 – zápis z lednového „Kámeňáčku“ : 
„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 
Realizace – výhledově na podzim 2019.“ 
 

Aktuálně: První žádost nám byla na Ministerstvu zemědělství 
zamítnuta -  z důvodu vysokých nákladů. Obec přesto podá 2. 
žádost na SFŽP – 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. 



 
 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 


