Mikuláš v Kameni
Je to až k neuvěření, jak rychle ten čas utekl. Ani jsme se nenadáli, a je tu znova Mikulášská nadílka.
Vždycky mě to zaskočí - celý rok se zdá, že je spousta času a najednou vytahujeme ze skříní kostýmy a
vyrážíme do temných ulic. Jsem rád, že se mohu účastnit udržování této staré tradice. Pohádková
kouzla však trvají jen jeden večer. Pak se všichni musíme vrhnout zpět do všední reality a řešit
například chod obce . To je také téma, kterým bych chtěl začít.

Budova obecního úřadu v Kameni prochází už od letošního jara postupnou rekonstrukcí. Nyní přišel
na řadu interiér obecního úřadu, kde dojde ke kompletní renovaci. Bývalá knihovna a kancelář
obecního úřadu se spojí v jedinou prostornou místnost. Ta bude sloužit zároveň jako kancelář
obecního úřadu i zasedací místnost. Knihovna bude přesunuta do bývalé malé zasedací místnosti.
Tato změna by měla přinést zásadní zkulturnění prostředí, v němž se rozhoduje o chodu obce.
Následovat bude výměna oken v celé budově a dále obnova zahrady před obecním úřadem.
Rekonstrukce je spolufinancována z MAS Královská stezka.
Až do ukončení rekonstrukce je obecní úřad přemístěn do budovy ZOD Kámen. Pevná telefonní linka
569 458 277 je mimo provoz, volejte, prosím na mobilní číslo 606 289 091 (starosta). V platnosti
zůstávají e-mailové adresy ou@obec-kamen.cz, starosta@obec-kamen.cz a stránky www.obeckamen.cz. Úřední hodiny zůstávají beze změn. Knihovna se nyní nachází v šatnách sportovního areálu
a je v provozu každou sobotu.
Na konci listopadu proběhla demolice převážné části stodoly, která se nachází v centru obce, při
vstupu do sportovního areálu. Budova byla po dlouhých letech bez řádné údržby v havarijním stavu.

Obecní úřad rozhodl o jejím odkoupení a demolici. Kvůli nástřešnímu stožáru elektrického vedení
nemohla být stodola zbourána celá. Jižní strana však musela být odstraněna bezodkladně, kvůli
hrozícímu pádu na veřejná prostranství. Odstranění zbylé části proběhne až firma ČEZ přeloží
elektrické vedení. O osudu uvolněné plochy zatím není rozhodnuto. Mohlo by zde vzniknout
parkoviště a skládka palivového dřeva.
Rodinné domy na nových parcelách Za stodolami zdárně rostou. Všem se před zimou podařilo pokrýt
střechu a dva z nich už mají také okna. Parcely pro výstavbu rodinných domů se připravují také v
Jiříkově. Máte-li zájem o koupi, nebo informace, navštivte www.obec-kamen.cz, nebo pište na
ou@obec-kamen.cz. Připomínám, že obecní úřad se nachází na provizorní adrese, jak je psáno výše.
5. prosince, stejně jako každý rok, chodil v Kameni i okolí Mikuláš. V samotném Kameni rok od roku
ubývá dětí, takže jsme oblast působnosti rozšířili i na Jiříkov a Proseč. Doufejme, že se situace zlepší,
snad k tomu přispějí i nové parcely v Kameni a Jiříkově a jejich budoucí obyvatelé. Abych zabránil
různým dohadům, které se každý rok objeví, slibuji, že budeme chodit i příští rok, nenastane-li nějaká
pohroma. U koho jsme byli letos, zastavíme se i příště, jinak stačí zavolat, nebo napsat mail.
Kdo by chtěl něco vzkázat přímo autorovi článku, může psát na e-mail:
bohuslav.fendrych@seznam.cz.
Bohuslav Fendrych ml.

