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Kámenský občasník č. 28
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Blíží se Den obce Kámen, už po dvakrát velmi úspěšný svátek
našich občanů. Nepochybuji o tom, že i letošní 3.ročník se 5.září
2015 vydaří, i když neumíme zaručit bezchybné počasí. S jistým
očekáváním už ale také připravujeme Den obce 2016, který bude
pojat jako 700. výročí první písemné zmínky o obci. Chceme
pozvat rodáky a příznivce obce a věříme v široké zapojení
aktivních obyvatel. Přivítáme všechny dobré nápady a pomocné
ruce. Zatím máme jen termín: sobota 3. září 2016!

[Zadejte text.]

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V září přivítala 21 dětí „nová“ mateřská škola. O prázdninách díky Obci Kámen
došlo k zavedení ústředního topení a školka se dočkala nového vymalování ve všech
místnostech. Nyní je veselá nejen díky svěžím barvám na zdech, ale i díky obrázkům na
nich malovaných všemi zaměstnanci mateřské školy.
Ve školce tento školní rok proběhla spousta akcí. Již v září jsme se podívali do
PARAZOO do Vlašimi, kde jsme viděli spoustu handicapovaných zvířátek žijících u nás.
Výlet jsme si zpříjemnili návštěvou místní cukrárny, která pro všechny připravila
zmrzlinový pohár. Získali jsme zde velkou inspiraci pro „vánoční cukrárnu“, která se
konala před Vánoci v tělocvičně mateřské školy. Kromě vystoupení s vánoční tématikou
si děti zkusily rodiče obsloužit jako správní číšníci a číšnice. Připravený byl vánoční čaj
s vánočními dobrotami. Velmi jsme si užili také karneval ve školce, tentokrát na téma
„Polámal se mraveneček“. Dalšími akcemi byly návštěvy divadelních souborů přímo
v mateřské škole, ale děti se podívaly na divadelní představení i v Pacově. Spokojeni
jsme byli i s návštěvou pracovníka záchranné stanice Pavlov, který nás seznámil
s různými dravci, které s sebou přivezl. Děti tak měly možnost tyto dravce vidět z blízka,
odvážnější si je mohly i držet na ruce. Děti zaujala i návštěva policisty, který kromě
besedy s dětmi šel s dětmi na procházku, kde jim názorně předvedl správné chování
zejména v pohybu u vozovky a na vozovce. Zúčastnili jsme se s jarním představením
kamenského Vítání jara, jehož část byla věnována i maminkám dětí k jejich svátku.
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Tímto bychom chtěli poděkovat panu Urbánkovi, který nám zhotovil krásná
videa jak z vánoční, tak i jarní besídky. V červnu jsme jeli na výlet na Farmu Blaník. Zde
si to děti velmi užily a jsou stále plné zážitků.
Naší poslední akcí bude spaní ve školce, čímž navážeme na minulý školní rok,
kdy se tato akce konala poprvé a měla u dětí velký ohlas. Spaní ve školce bychom rádi
spojili s rozlučkou s našimi šesti předškoláky, mezi nimiž je i tři roky ve školce
integrovaná zdravotně postižená dívka. Její integrace probíhala za pomoci asistentky
pedagoga a můžeme ji považovat za zdařilou. Dívka byla dětmi přijata velmi dobře, děti
se naučily ohleduplnosti, toleranci a taktu, v neposlední řadě pomáhat druhým. A nejen
pro děti, ale i pro nás dospělé vyplynulo, jak je zdraví vzácná věc, kterou ne všichni
dostaneme do vínku.
Zúčastnili jsme se úspěšně soutěže Domestos pro školy, díky níž se nám
podařilo vyhrát přípravky Domestos pro školku na celý rok. Děkujeme rodičům a všem,
kteří nám pomohli a nosili nám paragony.
Uvědomujeme si, že aby zdejší mateřská škola byla pro děti a jejich rodiče stále
zajímavá, i my zaměstnanci musíme přicházet s něčím novým. Zúčastnili jsme se školení
ŠIKULA, které probíhalo pod záštitou ČSOP Vlašim a týkalo se polytechnických
dovedností dětí. Z každé tematické části školení jsme si do školky přivezli zdarma
spoustu pomůcek a hraček, které velmi rádi používáme. Dnes už ve školce řežeme
pilkou, zatloukáme hřebíky, meleme obilí, tvoříme z ovčí vlny a dalších přírodních
materiálů. Díky tomuto školení také ve školce úspěšně pracujeme s prvky Montessori
pedagogiky. V rámci zájmové aktivity dětí se zabýváme Feuersteinovým
instrumentálním učením, které dětem velmi prospívá a učí je myslet jinak a v různých
souvislostech.
Často navštěvujeme místní odpočinkovou zónu, kterou kromě hraní rádi
využíváme i pro pečení buřtíků. Děkujeme Obci Kámen za spolupráci a za to, že se naší
školce ochotně věnuje a zútulňuje školkové prostředí.
Zaměstnanci MŠ Kámen

Výběr ze zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce 16. 5. 2015
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluvena Zlata Vobinušková
Hosté: Josef Roubík
Zapisovatel Josef Dvořák, ověřovatelé zápisu: Jan Král, Pavel Podsklan
Ad 3. Kontrola závěrů 7. ZZO:
 Vyhláška o odpadovém hospodářství platí od 14. 5. 2015
 Pronájem parkoviště – smlouva o pronájmu je připravená
 Povodňový plán se nepořizuje
 Školení zástupců obcí HZS v Pacově 19. 3. 2015 se zúčastnila Ing. Vobinušková
 Odměňování zastupitelů změněno od 1. 5. 2015

Oprava asfaltů v programu POVV 2015 – smlouva s firmou Swietelsky
 Výsadba stromů v poražené topolové aleji proběhne v 2. polovině roku 2015
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Úprava sadu pod kaplí bude realizována průběžně v roce 2015
Výměna a doplnění dopravních zrcadel bude provedena po dohodě s policií ČR
Jednání v Nízké Lhotě proběhlo, nepřesnosti hranic pozemků budou řešeny v rámci
pozemkové úpravy po dohodě zúčastněných stran (Brychtovi-Souhradovi-Hablovi)
 Dostavba rodinného domu na zahradě u Šustrů probíhá ve stanoveném termínu
 Žádost ředitelky MŠ byla schválena
 Obec jedná s panem Vylítem o stavbě dvou rodinných domů
Ad 4. Při přezkoumání hospodaření v roce 2014 nebyly shledány chyby a nedostatky
Ad 5. ZO vzalo na vědomí závěrečný účet obce a MŠ Kámen za rok 2014
Ad 6. Starosta a Pavel Podsklan informovali ZO o akceptaci dotačního programu pro
odpadové hospodářství a se zamýšleným umístěním kontejneru na bioodpad za hasičskou
zbrojnicí
Ad 7. Rozpočtový výhled je nutno provádět na 5 let
Ad 8. Jaroslava Přibylová podala zprávu o přípravách akce Vítání jara
Ad 9 – různé
 Povolení stanování - ZO nepovolí tábořiště, ale pouze dílčí požadavky po dohodě
s obcí
 Příručka první pomoci – Obec podpoří Český červený kříž objednávkou publikace
První pomoc není věda. Obec tak získá 20 ks neprodejných publikací jako dárek
 Péče o zeleň – obec potřebuje zvýšenou péči a pomoc občanů
 Čísla popisná - manželům Petře a Petrovi Přibylovým z Kámena č. 26 bylo na jejich
novostavbě přiděleno číslo popisné 114
 Žádost na renovaci kuchyně a jídelny v MŠ Kámen v programu Naše školka 2015
byla schválena
 Komplexní pozemková úprava (KoPÚ) - Starosta a místostarosta informovali
o průběhu zasedání KoPÚ Kámen. Při posledním zasedání vlastníků bylo
dohodnuto umístění nejdůležitějších cest v obvodu obce Kámen. Individuální jednání
s vlastníky proběhne 3. 6. 2015 v pohostinství v Kámeně od 9 do 17 h
 ZO neschválilo prodej pozemku 90/4, který může využít jinak
 Obec souhlasí se stavbou RD p. Zd. Kofroně v Nízké Lhotě
 Oprava mostu Zlátenka I/19 - Starosta informoval o kontrolním dnu

Výběr ze zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce 11. 6. 2015
Přítomno 7 členů zastupitelstva, host Josef Roubík
Zapisovatelka Zlata Vobinušková, ověřovatelky Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová
Ad 3. Kontrola závěrů 8. ZZO:
- Jaroslava Přibylová podala zprávu, akce se za účasti dětí z MŠ Kámen
a dobrovolných hasiček velmi vydařila, převládá celková spokojenost
- Příručka první pomoci – 20 ks příruček bude brzy dodáno
- Péče o zeleň – již se zapojili někteří občané obce, další zájemci budou vítáni.
Odměny se řeší formou dohody o provedení práce
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Čísla popisná – novostavbě manželů Přibylových bylo přiděleno čp. 114, Toska má
čp. 112, čp. u hasičské zbrojnice zatím nebylo uděleno
Ad 4. ZO po projednání schválilo závěrečný účet a účetní závěrku obce Kámen a MŠ
Kámen za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce a MŠ
Kámen za rok 2014
Ad 5. Starosta podal zprávu o návrhu Jana Tomáška na opravu sochy sv. Jana
Nepomuckého pod hradem. Starosta obce jednal s p. Kapalínem z Odboru životního
prostředí a památkové péče MěÚ Pacov o možnostech opravy. Na opravu se využije
dotační program.
Ad 6. Starosta zastupitele seznámil se zněním dopisu panu biskupovi, v němž podle
návrhu Jana Tomáška žádá o podání informací, zda biskupství uvažuje alespoň o dílčích
opravách kaple P. M. Bolestné v Kámeni.
Ad 7. Starosta informoval o žádosti Josefa Daňka o prodej části pozemku 843/3
Ad 8. Starosta obce podal zprávu o úplné uzavírce silnice I. třídy mezi obcemi Leskovice
a Čížkov ve dnech 13. až 17. 6. 2015. Objízdná trasa je značená na přehledné mapce.
Informace jsou vyvěšeny na úřední desce.
Ad 9. Starosta informoval o své účasti na kontrolním dnu při opravě mostu Zlátenka
I/19. Práce probíhají podle harmonogramu, vedoucí opravy mostu nabízí zájemcům
brigádu na pomocné práce.
Ad 10. Do výběrového řízení na rekonstrukci jídelny v MŠ Kámen se přihlásily dvě firmy,
a to AGOS a.s. a Valtrostav s.r.o.
Usnesení: ZO ve výběrovém řízení vybralo firmu s nižší nabídkovou cenou, a to
Valtrostav s.r.o., a pověřilo starostu dalším jednáním s vybranou firmou
Ad 11. Pavel Podsklan a starosta obce seznámili zastupitele s průběhem žádosti o dotaci
na tři kontejnery na sběr bioodpadu a na nosič kontejneru za traktor. Sběr bioodpadu je
již realizován a kontejner je umístěn za hasičskou zbrojnicí
Ad 12. Starosta obce informoval zastupitele o usnesení na dražbu pozemků
Ad 13. Místostarosta obce informoval o individuálním jednání pracovníků Pozemkového
úřadu a projekční kanceláře v rámci KoPÚ s vlastníky pozemků, které proběhlo
3. června 2015 v restauraci v Kámeně
Ad 14. Různé
a) Vodní nádrž Vintířov – bylo zahájeno vodoprávní řízení na výstavbu retenční nádrže
Luční v k. ú. Vintířov stavebníkem Pavlem Krškem. Jedná se o průtočnou malou
vodní nádrž o velikosti 1,95 ha
b) Prodej pozemku v Nízké Lhotě - starosta obce informoval o žádosti o prodej
pozemku 523/3 v k. ú. Nízká Lhota nově vytyčeného Ing. Vojtěchem Klecandou. ZO
rozhodlo vyhlásit záměr před schválením k žádosti o prodej pozemku 523/3 a uložilo
starostovi vyvěsit jej na úřední desce obce.
c) Vedení VVN - starosta podal zprávu o vyvěšení oznámení o zahájení územního řízení
pro stavbu Vzdušné vedení VVN 110 kV Pacov - Pelhřimov
Usnesení: ZO informaci vzalo na vědomí
d) Nedostatek pitné vody - dlouhodobé sucho a teplé zimy téměř bez sněhové pokrývky
se podepisují na klesající vydatnosti zdrojů pitné vody. Možné způsoby řešení
nedostatku vody se budou projednávat na červnové schůzi Svazku obcí PSV
-
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e)
f)

Žádost ředitelky MŠ Kámen - starosta obce obdržel žádost o odměnu ředitelce
MŠ Kámen za 2. čtvrtletí. ZO schválilo.
Rozpočtové změny
Ing. Zlata Vobinušková podala sdělení o rozpočtových změnách k 25. 5. 2015. ZO
rozpočtové změny schválilo.

Aktuality








Fotografie na kalendář doručené na kalendar.kamen@centrum.cz, je možné vidět na
adrese http://kalendarkamen.rajce.idnes.cz
U hasičské zbrojnice je nastálo přistaven kontejner na bioodpad, do kterého by měli
všichni ukládat posekanou trávu, když už většinou nemají králíky. Bohužel to
mnozí stále ještě nezaznamenali.
Tráva se seče na všech obecních plochách. Prokoukla Oáza pod kaplí, kde přibyly
nebo byly opraveny součásti vybavení.
Na Tosce byla opravena střecha a podlaha, bouda s tanečním sálem a zázemím může
dále sloužit k soukromým oslavám
Bude Kámen bez vody? Složitý systém přečerpávání pitné vody mezi vodojemy pro
Kámen, Věžnou, Brnou, Eš, Vintířov, Dobrou Vodu, Lidmaň a Černovice se zdá být
pro Kámen nevýhodný. Dvě zimy bez sněhu se podepsaly na úbytku zásob spodní
vody. Částečně by pomohlo, kdyby VOD Kámen snížilo spotřebu vody v areálu ve
Věžné využitím vody z Vintířovského potoka, který teče těsně kolem. Věříme, že
vedení družstva naléhavost situace pochopí.
Hráli jsme k narozeninám: Hana Pilátová, Kámen 40, Marie Petrová, Nízká Lhota 3

Jaroslava Přibylová: Milí čtenáři!
A už tu máme léto. To to letí, ani jsme se nenadáli. Jaro jsme ale opět přivítali
tak, jak se patří. Vítání jara je tradiční akcí naší obce, které se nedá jen tak odbýt.
A proto jsem ráda, že podporujete tuto akci vaší účastí, protože bez vás by to nešlo. Opět
panovala dobrá a veselá nálada. Zpívalo se, tancovalo, povídalo se. Dobré pití a díky
vám i chutně připravené občerstvení. Kulturní vložka v podání místních hasiček byla
opět parádní. Myslím, že si nebylo na co stěžovat a všichni byli spokojeni. Škoda jen, že
nešel zastavit čas, bohužel všechno má svůj konec. Můžeme se ale těšit na příští rok, kdy
si opět vše zopakujem.
Na jaře si přišly na své i naše děti. Den dětí jsme jim přece nemohli odepřít,
a proto s velkou pomocí a podporou místních hasiček Zdeny a Zlaty Vobinuškových,
Lenky Jirků, Martiny Cihlářové a Terezy Cihlářové, se tento den stal pro děti
jedinečným. Tradiční pochod byl obohacen soutěžemi, kterými se nebavily jen děti.
Samozřejmě nechyběla ani odměna a zakončení v oáze Pod kaplí, kde zábava
pokračovala. Díky všem zúčastněným a také díky hasičkám za skvělou organizaci. Moc
jsme si to všichni užili. Takže jaro se s námi pro tento rok rozloučilo a léto převzalo svou
roli.
A v létě se těšíme na zájezd do Týna nad Vltavou.
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Helena Králová - Dětský den v Kámeně
Dne 6. června uspořádaly kamenské hasičky ve spolupráci s obcí Dětský den.
Děti si protáhly nohy při šipkované kolem Kámena a cestě ke Konopáku. Cestou hledaly
schované vzkazy, plnily různorodé úkoly, i si společně zazpívaly. V cíli v zóně pod kaplí
na ně čekal ohýnek s opékáním buřtů a další soutěže. Všechny děti byly zaslouženě
odměněny a domů se vracely příjemně unavené.
Tímto bych chtěla poděkovat všem pořadatelkám i jejich pomocníkům za
příjemné odpoledne. Myslím, že se dobře bavily nejen děti, ale i my dospělí, kteří jsme
skupinu doprovázeli. Děkujeme za čas, který jste věnovaly přípravám. Oceňuji
i originalitu některých soutěží – například hašení „požáru“, kdy děti musely udělat řetěz
a podávat si panáky vody, kterými ten poslední v řadě požár na grilu hasil. Navíc nám
celé odpoledne přálo počasí a sluníčko poctivě svítilo.
Doufám, že se potkáme u dalších povedených akcí. Ještě jednou děkujeme.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 18
Tak nějak nenápadně uplynuly další dva měsíce a je tu léto a nové číslo
Kámenského občasníku. Přitom právě ty dva uplynulé měsíce patří k nejkrásnějším
v roce. Je to doba, kdy se většina rostlin předvede v plné kráse a kdy zvířata a ptáci
přivádějí na svět nové generace. Doba květů, hnízdění a mláďat. Bohužel i doba
senoseče, kdy je spousta těch mláďat tak nějak mimochodem nemilosrdně vražděna.
Víc než dvacet let jsme s mojí ženou, snad až umanutě, trávili téměř všechny
červnové večery v lukách, při instalaci plašicích zařízení, sloužících k vypuzení srnčí
zvěře z porostů ohrožených sečením. Úspěšnost nebyla stoprocentní, ale počet
pozabíjených kolouchů se nám výrazně snížit dařilo. Dnes, kdy nám zdraví už tyto snahy
nedovoluje a kdy se díky výkonnosti nových strojů zmnohonásobily plochy, které je
možno posekat za jediný den, se nějak marně rozhlížím po stejně umanutých
následovnících. A přitom by jich právě dnes bylo třeba mnohem víc, než tenkrát.
Ani desítky obětavých ochranářů by ovšem nebyly nic platné, aby před
zemědělskými pracemi ochránili i další druhy. To, co funguje na srnčí zvěř, už
neúčinkuje třeba na zajíce a to nehovořím o hnízdících ptácích, jako jsou skřivani, čejky
či koroptve a další a další.
No, senosečová jatka už máme pro letošek za sebou, povídejme si
o nadcházejícím létě. Při té příležitosti bych chtěl zmínit jeden z nejvýraznějších letních
přírodních atributů, motýly. I ti jsou z naší strany vystaveni mnoha ústrkům a některé
druhy se dostaly až na seznam druhů ohrožených ve své další existenci, celkově však
patří motýli dosud k ozdobám naší krajiny. Já vím, je mezi nimi i pár vyloženě
škodlivých druhů, ale jejich působení se ani zdaleka nevyrovná tomu, jak celé přírodě
svými aktivitami škodíme my. A krásou nás jednoznačně předčí. Stačí se podívat na
obyčejného žluťáska řešetlákového, běláska řeřichového nebo kteroukoli babočku
a může se nám zdát, že před námi obživl nádherný květ.
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Krásu nočních motýlů, kterých je přitom většina, obvykle ani nemůžeme ocenit,
neboť ji ve tmě nevidíme. Existuje ovšem pár druhů lišajů, kteří na rozdíl od ostatních
poletují ve dne. Asi nejnápadnější z nich je dlouhozobka svízelová. Už mnoho lidí se
mne ptalo, jestli k nám zaletují kolibříci. Když mi pak spatřeného „kolibříka“ popsali,
byla to právě ona. Má totiž dost zavalité tělíčko a skutečně po způsobu kolibříků saje
nektar za letu. Z tohoto příkladu je vidět, že díky televizi či internetu známe daleko lépe
zvířata dalekých tropů, než ta, která tu žijí s námi.

Zlata Vobinušková: Akce na hradě Kámen 2015
Od letošního slavnostního otevření hradu Kámen dne 28. března již uplynulo
několik měsíců, máme tu léto, s ním dva měsíce prázdnin a před námi několik
zajímavých akcí. Dvou událostí už jste se mohli zúčastnit a mnozí jste tak i učinili.
Hned na úvod hradní sezóny svou moto trial show předvedl třináctinásobný
mistr ČR v trialu Ing. Martin Křoustek a návštěvníky velmi zaujal. Někteří malí
odvážlivci se na motorce i svezli.
Ve dnech 13. a 14. června proběhl Víkend otevřených zahrad. Po oba dny
probíhaly komentované prohlídky po hradním parku zaměřené na historii, současnost
a právě probíhající revitalizaci parku. Pro malé i velké návštěvníky jsme s kolegyněmi
dále připravily znalostní kvíz, malířskou dílnu a květinové vazby v interiérech hradu.
Prohlídky interiérů hradu nádherně zpříjemnilo hudební vystoupení Akordeonového
souboru ZUŠ Kamenice nad Lipou pod vedením Věry Piklové. Ačkoliv o víkendu vládly
tropické teploty, byla návštěvnost výtečná.
První prázdninová akce Kámen napříč staletími se bude konat od 4. do
19. července. Skupina historického šermu Jezerničtí páni přítomné jistě opět zaujme
šermířskými souboji, přednáškami o zbraních a hraním pohádek. Kromě šermířů se
návštěvníci mohou těšit na ukázky práce zlatníka, pasíře, skláře, uměleckého kováře
a mnohé další. Součástí bude také věštba od kartářky, střelba z kuše, prodej šperků
a koření nebo umění sokolníků. V rámci těchto dvou týdnů se budou 11. a 18. července
konat hrané kostýmované noční prohlídky, které budou zakončeny ohňovou show.
Velké oblibě se těší Kámenské hradohraní, z kterého se stává již tradiční akce
věnovaná především rodinám s dětmi. Tentokrát se bude konat o druhém srpnovém
víkendu, a to 8. a 9. srpna. Zábavný kvíz o odměnu a skákací hrad bude samozřejmostí.
V sobotu 8. srpna navíc proběhnou noční prohlídky.
Ve dnech 22. a 23. srpna se uskuteční akce „Živé obrazy“ v podání několika
herců známých i z televizní obrazovky. Samotné téma této akce je zatím zahaleno
tajemstvím 
Den obce Kámen je plánovaný na sobotu 5. září opět v areálu hradu. V úmyslu
je uspořádat pro děti zábavný program formou her a soutěží. Vystoupit by měl také
pěvecký sbor Slavík Pacov. Doufejme, že vyjde počasí a slavnost se vydaří jako loni.
Na všechny hradní akce Vás srdečně zve celý tým hradu Kámen 
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[Zadejte text.]

Lenka Jirků - Hasičské soutěže v plném proudu.
Když jsme loni, my ženy, ukončily sezónu – naší první – doufali jsme, že sezona v tomto
roce bude alespoň tak dobrá jako ta loňská. Musím ale konstatovat, že už teď je mnohem
lepší. Zúčastnili jsme se zatím dvou soutěží a přivezli celkem 3 poháry. Ale hezky
popořadě.
Konečně se stalo ženské družstvo kompletním – sedmou členkou se stala Martina
Blažková. Bohužel z tohoto důvodu nás musela opustit naše Pavlínka. Za vše, co pro nás
udělala, jí patří velké dík. Děkujeme, Pavlínko. Nyní jsme sice kompletní, ale kdyby se
k nám nějaká duše chtěla přidat, není problém.
První soutěž – okrsková soutěž ve Věžné proběhla 1. Května. Přijelo sem celkem
13 družstev – 6 mužských, 2 ženská a 5 dětských. Na této soutěži jsme si my ženy
premiérově odbily štafetu. V ní jsme jen mírně zaostaly za vedoucím družstvem z Věžné.
Ve druhé části – útoku – ale byly ženy z Věžné diskvalifikovány, tudíž našim úkolem
bylo dokončit, a hlavně se nezranit. To jsme s přehledem zvládly v čase 47:60 a obsadily
jsme tak 1. místo. Klukům se zde také velice zadařilo. Štafetu zvládli v čase 79:35 a měli
tudíž dobrou pozici (byli první) do následujícího útoku. Zde se předvedli v plné síle
a svůj útok zvládli v čase 32:35. Nikdo je už nedokázal překonat a mohli jsme se tak
radovat z druhého poháru za první místo.
Druhá soutěž – o pohár starosty obce Věžné – 13. června
Před touto soutěží jsme se sešli, abychom si vyzkoušeli, co jsme pozapomněli, a co se
vlastně po nás bude chtít. Bohužel tento trénink nebyl zrovna šťastným. Byla zraněna
Zdenča a po následném vyšetření byl její start na soutěž zamítnut. A tak jsme si museli
půjčit ženštinu odjinud. Počasí bylo nádherné, sluníčko svítilo, teplo bylo, ale jakoby to
všechny negativně ovlivnilo a bylo to znát na výkonech. Jeden horší výkon střídal druhý
horší. Hvězdy našim klukům nepřály. Při prvním útoku, svůj výkon nedokončili, neboť
si Honza poranil koleno. Zbylé tři útoky sice odběhnuty byly, leč s chybami a výsledky
odpovídaly tomu, co tam klucí předvedli. Na úplném konci se pak ještě poranil Jára,
který vypomáhal cizímu týmu. My ženy šly na řadu jako poslední. Počasí v tu chvíli
začalo zlobit a spustil se déšť. My však náš výkon nechtěly odkládat, a proto jsme na to
šly hned a útok provedly ve velmi dobrém čase. Nakonec z toho bylo krásné druhé místo.
Nyní nás 4. Července čeká soutěž v Hořicích. Tak neseďte doma a vyrazte nás
podpořit !!! 
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30. 6. 2015 - František Hofman, Jitka Kršková, Jaroslava Přibylová, Helena Králová,
Miloslav Daněk, Zlata Vobinušková, Lenka Jirků
foto Zlata Vobinušková, Lenka Jirků
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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