Aktuality z obce Kámen
Letošní studené a deštivé léto nenabídlo mnoho příležitostí k velkým letním zážitkům. Uteklo jako
voda, přesto však přineslo některé zajímavé události, o kterých bych chtěl informovat.
V areálu zemědělského družstva v Kameni byla v srpnu uvedena do provozu nová bioplynová stanice.
Je umístěna na východním okraji obce, dobře viditelná ze silnice na Sedletín. Bioplynová stanice je
projektována na maximální výkon 1 MW. Skládá se ze dvou fermentorů, dofermentoru, skladové
jímky a nádrže na digestát. V současnosti zde probíhá zavádění provozu na prvním fermentoru,
zatímco druhý fermentor se teprve začíná plnit. Strojovna je osazena třemi kogeneračními
jednotkami se vznětovým motorem. Bioplynová stanice bude plněna siláží a senáží, s přídavkem
kejdy a hnoje. Při plném provozu spotřebuje denně až 100 t biomasy. Do elektrické sítě se nyní
dodává v průměru pouze 300 kW výkonu, plný výkon bude dosažen v listopadu. Zároveň s elektrickou
energií bude zařízení produkovat teplo, které bude využito pro vytápění areálu družstva. Množství
tepla je přibližně v poměru 1:1 k produkci elektřiny. Stačilo by tedy pokrýt spotřebu velké části obce.
Náklady na zřízení teplovodu jsou však příliš vysoké, takže se s ním v nejbližší době nepočítá. Obavy
z šíření zápachu, nebo nadměrného provozu se zatím nenaplnily. Ani přímo v areálu bioplynové
stanice není žádný zápach cítit. Doporučuji navštívit stránky www.agrikomp.de/cs a
www.zodkamen.cz.

Výstavba parcel pokračuje dle plánu od začátku září. Do konce roku by měla být připravena
kanalizace, vodovod a plynovod. V současné době probíhá budování kanalizační přípojky přes
sportovní areál. Parcely jsou již vytyčeny a připraveny k prodeji.
V červenci se celým krajem přehnala silná bouřka. Nenapáchala velké škody na střechách, nebo
zahradách, její obětí se překvapivě stal chodník podél silnice na Habry. Vítr strhnul strom poblíž
odbočky na Jiříkov přímo přes hlavní silnici. Nestala se žádná dopravní nehoda, ani nebyl nikdo
zraněn. Řidiči kamionů se však zachovali naprosto bezohledným způsobem a místo začali objíždět po
chodníku. Co dokážou naložené kamiony provést s dlážděným chodníkem si nejspíš umí většina lidí
dobře představit. Dlažba musela být po celé délce přeložena a částečně vyměněna. Žádný z kamionů
se tu noc nepodařilo zastavit ani vyfotografovat, natož jim v jízdě zabránit. Touto cestou bych tedy

chtěl jménem obce všem jejich řidičům velmi „poděkovat“ a popřát jim šťastnou cestu, pokud možno
jinudy než přes Kámen.
20. srpna uspořádal obecní úřad pro všechny zájemce zájezd za památkami města Litomyšle a okolí.
Akce se setkala s poměrně velkým zájmem. Příští rok bude určitě zorganizován obdobný zájezd. O cíli
a termínu bude obec včas informovat pomocí internetu i na vývěsce.

Doporučuji navštívit internetové stránky obce, kde se nachází aktuální informace a oficiální
dokumenty. Adresa je www.obec-kamen.cz.
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