Aktuality z obce Kámen
Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o
všech stručně informoval.
Po půlročním azylu v náhradních prostorech se obecní úřad 3. června přestěhoval zpět do budovy na
návsi. Interiér obecního úřadu je kompletně rekonstruovaný. Otvírací hodiny úřadu jsou stejné jako
před rekonstrukcí. V této chvíli jsou už vyměněna všechna okna a vnější dveře včetně hasičského
klubu. Stále ještě schází zateplení fasády, takže budova, ač je celá opravená, nevypadá nijak pěkně.
Tento rok se s fasádou nepočítá. Doufáme, že se ji podaří udělat co nejdřív, během příštího roku.
Rekonstrukcí prochází rovněž okolí budovy. Na jaře byly provedeny hrubé terénní úpravy, při kterých
došlo k zarovnání celé plochy a rovněž byly odstraněny pozůstatky původního oplocení. Oplocení ani
tarasy se obnovovat nebudou. Celá plocha bude otevřená a zatravněná se zahradní úpravou.
Středem zahrady povede chodník od hlavního vstupu k pomníku. Bude lemován stromy a lavičkami.
Na rekonstrukci zahrady byly použity prostředky SZIF (Státního zemědělského intervenčního fondu).

Ve sportovním areálu vzniká nové dětské hřiště s pískovištěm, houpačkou, skluzavkou, prolézačkou
dalšími atrakcemi. Budou zde instalovány kvalitní prvky z akátového dřeva, podobné, jaké jsou nyní
například ve Skuhrově. Záměrem je poskytnout dětské hřiště především obyvatelům nových
rodinných domů na parcelách "Za stodolami". Obdobné zařízení bude vybudováno i v Jiříkově u
volejbalového hřiště. Obě by měla být dokončena do 24. června. Na výstavbu se použijí prostředky
MMR (Ministerstva pro místní rozvoj).

Na obou stranách fotbalového hřiště byla obnovena bariéra se sítí a provádí se i další opravy,
především kvůli plánovanému fotbalovému turnaji a hasičské soutěži.
Kulturní dům, který nyní slouží především jako skladiště a tenisová herna, bude i do budoucna
zachován a postupně opraven. Hlavním úkolem je doplnění hygienického zázemí. Jako první krok
postupné rekonstrukce jsme zvolili opravu střechy. Eternitové šablony se totiž lámaly rychleji než je
bylo možné opravovat. Bez tohoto zásahu bychom museli objekt brzy odstranit. Na výměnu střechy
byly použity prostředky z Kraje Vysočina.

Nástřešní stožár, který bránil dokončení demolice staré stodoly u vstupu do sportovního areálu, byl
konečně vyměněn za betonový sloup. Stodola již tedy definitivně zmizela. Volné místo bude prozatím
zatravněno. Výhledově zde může vzniknout parkoviště.

Definitivní rozhodnutí padlo ve věci zpomalovacích semaforů. Nakonec povolila policie pouze jeden
semafor, a to ve směru od Habrů. Ve směru od Havlíčkova Brodu bude umístěn ukazatel rychlosti..
Na parcelách "Za stodolami" začala výstavba II. etapy komunikace, která zpřístupní parcely č. 9 - 12. V
této chvíli je obsazeno již 7 parcel. Volné jsou stále parcely č. 1,5,6,7 a 9. Kdo by měl zájem, může
kontaktovat obecní úřad dle kontaktních údajů uvedených v závěru článku.

Dobrovolníci z Kamene, Jiříkova a Proseče se letos zúčastnili akce "Čistá Vysočina", jejímž úkolem
bylo posbírat odpadky, nahromaděné přes zimu podél silnic. Dobrovolníci vyšli po skupinách na
silnice v katastru naší obce a sbírali odpadky do igelitových pytlů, které později odvezli silničáři. Cíl

cesty byl v jiříkovské klubovně, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení. Chtěli bychom tímto
poděkovat všem, kteří se zúčastnili.

Letos se po dlouhé době podařilo v obci zorganizovat pálení čarodějnic. V minulých letech žádná
hromadná akce nebyla a lidé slavili většinou doma. To jsme chtěli změnit, takže jsme u rybníka Obora
připravili hranici a rozdělali stan. Točilo se pivo, grilovaly klobásy, hrála hudba. Byli jsme mile
překvapeni velkou účastí. Doufám, že se akce všem líbila, a rádi bychom, aby se takto pálily
čarodějnice každý rok. Příští rok se tedy sejdeme znova na stejném místě.
V sobotu 25. května se družstvo veteránů zúčastnilo okrskové soutěže v Olešné a vrátilo se zpět jako
vítězi ve své kategorii. Je to velký úspěch, za který musíme poděkovat všem, kteří se zúčastnili a
poctivě na útok trénovali. V kategorii mladých, tedy v hlavním závodu, zvítězila dle očekávání Olešná,
mezi ženami Dolní Krupá. Škoda jen počasí, které bylo celý den deštivé.
V sobotu 29. června chceme všechny pozvat na TURNAJ V MALÉ KOPANÉ, který proběhne ve
sportovním areálu od 8:00. Bude zajištěno občerstvení, podle počasí i možnost koupání. Startovné
200 Kč. Více informací poskytne organizátor akce, Martin Panský na tel. 728 075 637.
V pátek 5. července proběhne v Kameni HASIČSKÁ SOUTĚŽ: 6. kolo "Rebel havlíčkobrodské ligy v
požárním útoku" a soutěž o pohár starosty obce. Začátek soutěže je ve 12:00 . Srdečně zveme
všechny příznivce požárního sportu. Jako vždy bude zajištěno bohaté občerstvení a napínavá
podívaná.

V sobotu 6. července pořádá obecní úřad tradiční výlet pro všechny obyvatele obce. Tentokrát
bude cílem Třebíč a Jaroměřice nad Rokytnou. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Na závěr ještě 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. Rád bych měl zpětnou vazbu i kdyby byla kritická.
Bohuslav Fendrych ml.

