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           KÁMEŇÁČEK  
- zprávy o dění v naší obci -  

- březen 2021-  

 
 
Obec Kámen - datová schránka – fapayuv 
   - www.obeckamen.unas.cz 
   - číslo účtu – KB 11125431/0100 
 
- pokud máte nějaké připomínky, náměty, stížnosti… na budově úřadu je 
  umístěna schránka, anonymy však nejsou brány na vědomí 

  
   

 Úřední hodiny: každé úterý od 13:00 do 17:00h.      
 
 

 
- k 21. 3. 2021 máme 257 trvale hlášených občanů     
 
Počet domů v naší obci : 

Stará zástavba 59   

Novostavba  29 

Rekreační stavba 3 

Rozestavěno 7 

 

V letošním roce byly zkolaudovány 2 rodinné domy. 
 
Tímto mezi námi vítáme rodinu Durdincovu (č.p.108) a Lieblovu (č.p.109) 
 

           
 

http://www.obeckamen.unas.cz/
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Další informace: 
 
POPELNICE  
Upozorňujeme na povinnost dodržování plateb, které se provádí v měsíci LEDEN a ČERVENEC (někteří 
nemají platbu stále uhrazenou): 
 
120l 1.300,- Kč / rok - vývoz 1x/ 14 dnů  
120l     800,-  - vývoz 1x/ měsíc 
140l 1.600,-   - vývoz 1x/ 14 dnů 
240l  2.300,-   - vývoz 1x / 14 dnů 
 
Platnost zvýšení cen od 1. 1. 2021. 
Zaplatit je možné přímo na účet obce,  
č. 11125431/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky vepište Vaše příjmení. 
 
Zároveň žádáme, aby při hromadném svozu nebezpečného odpadu z obce byly vyhazovány pouze odpady 
z domácností obce Kámen, nikoliv likvidace odpadů např. firem. Obec to stojí nemalé finanční výdaje.    
                                                                                                                                                                        Děkujeme. 
 
 

  OPRAVA MÁRNICE 
 

  - čekáme na možnost získání dotace 
 
 
 
 
 
PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA 
 
-  bohužel jsme nuceni, vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům na provoz hřbitova, zvednout poplatek 
   za hrobové místo na 400,- Kč / na období 10-ti  let, zároveň  
 
- žádáme, aby se kolem hrobových míst svévolně nevysazovaly túje a jiné vysoce rostoucí dřeviny 
  a upozorňujeme, že nádoby na odpad u plotu hřbitova nejsou určeny na odhazování odpadu 
  z domácností… 
 
Dále prosíme nájemce hrobových míst, aby se dostavili na OÚ, kde s nimi bude sepsána nová nájemní 
smlouva. 
 
NEDĚLNÍ KLID 
Opětovně prosíme, buďme k sobě ohleduplní a pokusme se  dodržovat nedělní klid  (12:00 – 22:00h.)-  od 
řezání a jiných hlučných činností  !  
Jsme jedna z mála  obcí, která doposud nevydala proti tomuto 
nešvaru Obecní vyhlášku, tak nedávejme záminku pro její 
zavedení.  
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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!  

 
 

 
 
DŘÍVÍ 
- 200,-Kč (1prm), samovýroba, k doptání u p. Steinera 
(místostarosta),  tel.: 725 061 165 
 
- z našeho lesa musí být vytěženo  cca 1 000 m3, z důvodu  
napadení kůrovcem,   doposud bylo zpracováno pouze 35 m3 
   
Vyčíslení doposud provedené těžby:   
  Těžba       – 33 973,- Kč 
  Prodej      – 44 525,-Kč 
  Zisk           – 10 552,- Kč 
 
 
 
PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY NAD OBCHODEM  

 
Vzhledem k tomu, že se nevyskytl nový zájemce, který by splňoval podmínky pro 

získání pronájmu  v nájemních bytech, rozhodlo se ZO nájemní smlouvy současným 
obyvatelům obecních bytů prodloužit. 

 
 

 
 

 
 
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) 
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ČEZ Distribuce mění způsob oznamování plánovaných odstávek elektřiny: 
 

Zaregistrujte se na www.cezdistribuce.cz/sluzba a dostávejte informace 
o odstávce elektřiny pohodlně e-mailem či SMS. Papírová oznámení už ve svém 
okolí od 1. 1. 2021 nehledejte. ČEZ tak plní přání  zákazníků a chrání přírodu. 
Informace o plánovaných odstávkách budou nadále zveřejňovány také na 
www.cezdistribuce.cz/odstavky a zasílány na dotčené obce k vyvěšení na 
úředních deskách. 
 

 

KNIHOVNA  (z důvodu nařízení vlády je knihovna momentálně uzavřena) 

Zveme vás, po rozvolnění vládních nařízení,  k návštěvě naší místní knihovny  
v budově OÚ, která bude otevřena každé sudé úterý v době 16,30-18,00 hod. 

 
 

 
PODĚKOVÁNÍ  
Velice děkujeme za pomoc pánům Milfaitovi , 
Langovi, Tran Danh Hungovi, Nácarovi M. ml., 
Nácarovi S. ml. a Kozákovi.  Neúnavně se snažili 
likvidovat závěje sněhu v prostoru před místním 
obchodem, zastávkou autobusu a budovou 
obecního úřadu, a že sněhu letos bylo ☺.  

                                                                                                                                             
Děkujeme! 

 
 

Údržba zeleně a prostranství na katastru obce  

Hledáme zájemce o práci na DPP (dohoda o provedení 

práce) na údržbu zeleně, prostranství OÚ + budovy 

prodejny, dětského hřiště, hřbitova a různé drobné práce 

v naší obci. 

V případě Vašeho zájmu lze získat potřebné informace na 

OÚ. 

 
 

 
 

https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba.html
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MDŽ – DÁREK PRO NAŠE ŽENY 

 

Obec Kámen si připravila pro ženy s trvalým pobytem v naší obci 

(ve věku od 18-ti let) překvapení v podobě možnosti odebrání 

jakéhokoliv zboží v hodnotě 500,- Kč - z Lékárny U Labe. 

Naleznete ji v přízemí v  budově bývalého ČSPL, nyní Atrium -  ul. Karla Čapka 211/1, Děčín 1, 405 02. 

Otevírací doba: Pondělí 7,30 - 17,00 

   Úterý  7,30 - 17,00 

   Středa  7,30 - 16,00 

   Čtvrtek 7,30 - 16,00 

   Pátek  7,30 - 14,00 

Při vchodu do lékárny nahlásíte své jméno a obec Kámen, vyberete si cokoliv (kvalitní zdravotní obuv – 

pantofle…, vitamíny, respirátory, dezinfekci, krémy, kosmetiku, čaje, volně dostupné léky…), při platbě Vám 

bude odečtena částka 500,- Kč, kterou následně uhradí obec.  Nákup je možné uskutečnit pouze do 

30.04.2021, v lékárně je  připraven jmenný seznam žen.  

V případě nejasností  kontaktujte p. starostu                  S. Nácara 725 062 626. 

 

POZOR – nepleťte si s prodejnou zdravotnických potřeb RULI, ta je naproti lékárně. 
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Splašková kanalizace 
Obec čeká, zda budou vypsány dotace na výstavbu 
kanalizačního řadu, jak jsme již uvedli v předchozích 
vydáních, nejsme schopni tuto velkou akci z vlastních 
zdrojů ufinancovat. 
Předběžný rozpočet je předpokládán na 35 mil. korun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dešťová kanalizace 
Správa a údržba silnic plánuje v naší obci 
rekonstrukci dešťové kanalizace, která vede podél 
silnice č.III/25857. V současné chvíli je 
vypracována projektová dokumentace firmou 
Valbek s.r.o. 
Obec vyvolává s účastníky této stavby jednání, 
neboť má k některým technickým řešením 
výhrady. 
 

 
 

 
Covid-19 
 

Covid-19 je infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Virus původem z čínského Wu-
chanu se rozšířil do celého světa. Evidováno je zatím přibližně 90 milionů nakažených osob a téměř dva 
miliony úmrtí. 

• Příznaky - horečka, únava, dušnost, suchý kašel, bolest svalů a kloubů 
• Inkubační doba - 1–14 dní 
• Léčba - symptomatická 
• Smrtnost - 3,4 % 
• Prevence - očkování, zvýšená hygiena zejména rukou, předcházení kontaktu s osobami    s 

respiračním onemocněním, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací osob, posilování imunity 
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V nejbližších dnech najde každý občan naší obce, starší 60 

let ve své poštovní schránce respirátory.  

 

 

Dále nabízíme případnou spolupráci ve věci zaregistrování pro očkování proti tomuto 

onemocnění, v případě potřeby kontaktujte starostu obce. 

ZÁVĚREM… 
 
 

 
 
Žádáme občany o pomoc, neboť se nám ve vsi „rozmohl  takový nešvar“ – opakovaně se objevují 
zaparkovaná vozidla v prostoru před zastávkou autobusu nebo nádobami na tříděný odpad před 
obchodem. Počínání těchto řidičů je velice bezohledné vůči našim občanům, kteří využívají k dopravě 
autobusy, protože jsou-li v nepřízni počasí schovaní pod střechou zastávky, nestihnou -  kvůli obíhání auta 
blokujícího východ ze zastávky - nastoupit do autobusu. V zimním období tento jev ještě komplikovaly 
náhlé závěje sněhu…Není potřeba situaci více rozepisovat, jistě si dovedete bezradnost našich, zejména 
starších občanů, představit…Proto Vás vyzýváme a prosíme, abyste svým návštěvám atp. vymezili naprosto 
jinou možnost parkování, nejlépe na svém pozemku. Pokud se toto nezlepší, budeme nuceni tuto situaci 
řešit jinou zákonnou cestou. 
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Zastupitelstvo obce přeje všem občanům krásné svátky jara, 

hlavně pevné zdraví a víru, že se budeme brzy setkávat na 

našich tradičních akcích. Vydržme 

 Na závěr omalovánka nejen pro naše nejmenší 

☺… 


