Krátké informace z obce Kámen
Letošní zima byla podle meteorologů nejtemnější za mnoho let. Těším se, že konečně jaro přinese
slunce aby bylo trochu veseleji. Plánů na tento rok je v zásobě mnoho, takže bych chtěl zmínit ty
nejdůležitější.
Předem se musím omluvit za dezinformaci, kterou jsem napsal do minulého vydání. Telefonní číslo
obecního úřadu 569 458 277 nebylo odpojeno. Je stále v provozu i když obecní úřad sídlí dočasně v
budově ZOD Kámen.
Rekonstrukce interiéru obecního úřadu je již téměř hotova. Během zimy proběhly všechny stavební
práce. Byly provedeny nové rozvody elektřiny, vody a plynu. Objekt byl vybaven moderním
elektronickým zabezpečovacím systémem. Nové je uspořádání interiéru, podlahy, omítky, podhledy i
okna. Podle plánu by se měl úřad nastěhovat do května.
Práce na budově však nekončí. Na konci jara bude provedena výměna oken na poště a v hasičském
klubu. Pak už bude zbývat jen fasáda, která bude muset počkat až do příštího roku. Jsou k tomu dva
dobré důvody: v první řadě musíme počkat na finance, dalším důvodem je řešení vlhkosti. Po
provedení drenáže a změnách v interiéru je třeba sledovat vlhkost stěn. Pokud budou suché, může se
fasáda zateplit, pokud ne, budeme řešit dodatečnou hydroizolaci.
Dalším krokem je úprava zahrady před obecním úřadem. Ještě letos se plánuje provedení terénních
úprav. Bude zrušeno zchátralé oplocení, terén se srovná do plynulého mírného svahu. V ose zahrady
bude vybudován přístupový chodník. Budou osazeny lavičky a provedeny zahradní úpravy.
Zastupitelstvo rozhodlo, že kulturní dům bude výhledově opraven tak, aby si zasloužil své jméno.
Prvním krokem bude výměna střešní krytiny, která se provede letos v dubnu. Nosná konstrukce krovu
je dle stavebního průzkumu v pořádku. K objektu bude do budoucna připojena přístavba směrem k
silnici, tedy do tvaru T. Přístavba bude obsahovat toalety šatny a výčep. Plán zahrnuje kompletní
renovaci celé budovy.
Plánuje se provedení několika bezpečnostních opatření na silnicích procházejících obcí. Naproti
výjezdu z ulice vedoucí od obecního úřadu k hlavní silnici bude instalováno zrcadlo. Ve výhledu
směrem na habry zde totiž brání zábradlí vybudované při rekonstrukci silnice. Na hlavní silnici
chceme v obou směrech umístit zpomalovací semafory, které zastaví každý automobil jedoucí přes 50
km/h. Jedná se o stejný princip, který všichni známe z Masarykovy ulice v Havlíčkově Brodě. V
současnosti žádá obec o dotaci, protože je to velmi nákladné zařízení. Ukazatel rychlosti bude
přesunut na silnici II. třídy směrem od Chotěboře. Tam si totiž mnoho řidičů s rychlostí starost nedělá.
Během letošního roku u nás vzniknou dvě nová dětská hřiště. První bude umístěno ve sportovním
areálu Kámen, na místě bývalého druhého volejbalového hřiště. Druhé bude u volejbalového hřiště v
Jiříkově.
Ve sportovním areálu v Kameni budou provedeny nezbytné úpravy. Zchátralé pletivo mezi hřišti se
nahradí sítí a dřevěnými mantinely.

V lokalitě Za stodolami bude spuštěna druhá etapa. K původním osmi parcelám přibudou další čtyři. Z
dvanácti parcel je v tuto chvíli volných ještě šest. Máte-li zájem, navštivte naše internetové stránky,
zavolejte nám, případně napište. Kontakt je uveden na konci článku.
Krátce se chci ještě zmínit o činnosti SDH, která už nevydá na samostatný článek. SDH se nyní
soustřeďuje na mladé hasiče, kteří pod vedením Petra Pipka sklízí jeden úspěch za druhým. Původní
soutěžní družstvo je definitivně minulostí. Snad se sejde alespoň na okrsek, ligovou soutěž a IZS
(přesněji to co bude místo IZS).
Chtěl bych tímto všechny s předstihem pozvat na tradiční soutěž "Rebel Havlíčkobrodské ligy v
požárním útoku", která se bude konat na dráze sportovního areálu Kámen v pátek 5. července.
Připomínám kontaktní informace: www.obec-kamen.cz, tel.: 569 458 277, e-mail: ou@obeckamen.cz. Kdo by chtěl něco vzkázat přímo autorovi článku, může psát na e-mail:
bohuslav.fendrych@seznam.cz. Rád bych měl zpětnou vazbu i kdyby byla kritická.
Bohuslav Fendrych ml.

