Aktuality z obce Kámen
Naše obec se po dlouhé době o trochu rozrostla. Na nových parcelách v lokalitě Za stodolami se staví
nové rodinné domy a dokončuje základní technická vybavenost. Zatím jsou obsazeny čtyři parcely
z osmi. V současnosti probíhá stavba pilířů pro elektroměry a plynoměry. Je hotový vodovod,
kanalizace i plynovod, elektřina přijde na řadu v nejbližších týdnech. Zveme všechny, kdo uvažují
koupi parcely, ať se přijdou podívat přímo na místo. Bližší informace jsou na internetových stránkách
www.obec-kamen.cz, telefonu 569 458 277, nebo mailové adrese ou@obec-kamen.cz.

Postupně, po krocích začala probíhat rekonstrukce budovy obecního úřadu, která již obci nedělala
příliš dobrou vizitku. Jak se sluší, začalo se opravou krovu a střechy. Všechny poškozené trámy byly
vyměněny, střecha dostala krytinu z asfaltového šindele, nové okapy a komín. Na severní straně byla
provedena drenáž, a chodník přeložen tak, aby z něj voda odtékala pryč, nikoli do sklepa, jak tomu
bylo doposud. Drenáž by měla pomoci, protože největší dotace vlhkosti pocházela z dešťových vod,
které neměly kam odtéci. Jako první z výplní otvorů byly osazeny dveře v hlavním vchodu. Podle
plánu by měly v dohledné době přijít na řadu i všechny ostatní okna a dveře, včetně hasičského
klubu. V plánu je úprava zahrady před budovou a přebudování interiéru obecního úřadu. V blízké
budoucnosti, pravděpodobně už v příštím roce, přijde na řadu i zateplení fasády, aby byla vnější
slupka kompletní a nedělala ostudu. Akce je z převážné části hrazena z dotací SZIF přes MAS
Královská stezka. V letošním roce se podařilo získat dotaci cca. 340 tis. Kč. O dotaci stejné výše
žádáme i na příští rok tentokrát za účelem zmíněné přestavby interiéru. Na fasádu chceme použít
krajskou dotaci ve výši cca. 100 tis. Kč.

V březnu byl na průtah silnice I. třídy obcí umístěn radar s tabulí zobrazující rychlost projíždějících
aut. Radar sice nefotí, ale připomene řidičům, jaká je dovolená rychlost v obci. Je to v současnosti
jediná dostupná možnost, jak bojovat s rychle jedoucími vozidly.

Obecní úřad se snaží zlepšit vzhled obce, takže investuje do údržby zeleně a parkových úprav na
veřejných místech. Výsledky jsou dnes patrné převážně jako přítomnost mulčovací kůry, zasazené
rostliny musí ještě povyrůst. Zároveň věnujeme zvýšenou pozornost údržbě lesů ve správě obce.
Ležovatky zpustošené požárem musely být na jaře domýceny, aby stromy neohrožovaly přilehlou
silnici. Všechny obecní lesy se poctivě čistí, vyžínají a dosazují.
Samostatný článek o činnosti hasičů tentokrát nepíšu. Důvod je prostý, a trochu smutný, nepodařilo
se nám totiž složit stabilní soutěžní družstvo. Na okrskové soutěži v Horní Krupé reprezentovalo obec
družstvo veteránů, a to velmi dobře – získali 2. místo. Na havlíčkobrodské lize ani extralize nás letos
neuvidíte. Přesněji na jedné soutěži ano: ve čtvrtém kole havlíčkobrodské ligy, v Kameni, bude
soutěžit družstvo A v původní sestavě. Naděje vkládáme do mladých hasičů, kterým se daří a sbírají
jeden pohár za druhým.
Jak jsem již nakousl: 6. července se bude v Kameni konat 4. kolo „REBEL HB ligy v požárním útoku
2012“, což je nový oficiální název ligy. Zveme všechny příznivce, ať se přijedou podívat. Pokud vyjde
počasí, bude to velká akce, kam se sjedou družstva i ze vzdálených koutů republiky a určitě se bude
na co dívat.
9. září se uskuteční další hasičská soutěž, tentokrát pro mladé hasiče. Bude to již třetí ročník.
Účastníci minulého ročníku určitě potvrdí, že je to podívaná srovnatelná se soutěží dospělých hasičů
v napínavosti útoků i počtu účastníků.
Obecní úřad oznamuje, že v srpnu uspořádá poznávací zájezd po krásách naší země pro všechny
zájemce. Cílem budou nejspíš Slatiňany. Další zájezd se bude konat v září, a to do divadla. Informace
budou včas zveřejněny.
Ještě jednou připomínám kontaktní informace: www.obec-kamen.cz, tel.: 569 458 277, e-mail:
ou@obec-kamen.cz. Kdo by chtěl něco vzkázat přímo autorovi článku, může psát na e-mail:
bohuslav.fendrych@seznam.cz.

