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Kámenský občasník č. 24
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Dnešní zpravodaj nese číslo 24. Při pravidelné frekvenci 2 měsíce
to znamená, že uplynulo 2 x 24 = 48 měsíců od prvního čísla, neboli
čas zastupitelstva se naplnil. Po volbách už víme, že většina členů
bude v práci pokračovat. Podle ohlasů soudím, že o občasník bude
i nadále zájem. Proto bych rád slíbil, že dohlédnu na další vydávání
obecního zpravodaje, ať už z pozice starosty (ten bude volen až na
prvním zasedání obecního zastupitelstva) nebo jako obyčejný
zastupitel. A i nadále budu očekávat příspěvky a fotografie
pravidelných nebo občasných dopisovatelů.

[Zadejte text.]

Výběr ze zápisu z 51. zasedání zastupitelstva obce 11. 9. 2014
Přítomno 5 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: Pavel Podsklan, Jan Tomášek
Hosté: Josef Roubík
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová
Ad 3. Kontrola závěrů 50. ZZO:
- Den obce Kámen vydařil, největším sponzorem byl pivovar Poutník, při příští
slavnosti obce by bylo příhodné vystavit znak a prapor obce.
- Obecní cesta v Jakší je připravena na zpevnění, pařezy jsou odstraněny, velký
podíl práce odvedl pan Škrleta.
- Technické problémy s dodávkou vody v Novém Dvoře se nadále řeší. Jedná se
o možnostech dodání elektřiny potřebné k čerpání vody.
- Zateplení OÚ probíhá podle plánu, z velké části jsou práce hotové. V týdnu od
22. 9. bude probíhat výměna oken, 24. 9. bude zavřena pošta. Doplňkové práce
zajistí pan Škrleta. Sběrný dvůr bude postaven na stejném místě.
- Ing. L. Mareš vyhoví požadavku obce a z pozemku p. č. 13 v k. ú. Nízká Lhota
odstraní obytný „mobilheim“.
- Katastrální úřad dal k dispozici k veřejnému nahlédnutí Obnovený katastrální
operát v obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kámen v kanceláři OÚ.
Za katastrální úřad byli jednání přítomni Ing. Kostka a Ing. Čapek.
- Údržba zeleně – růže pod hradem jsou staré a některé scházejí. Údržba záhonů
je náročnější – chybí dobrovolníci. ZO uvažuje o zrušení záhonu na návsi pod
hradem a o následném zatravnění, příp. vysázení okrasných keříků.
- Kontejnery tříděného odpadu budou přemístěny k prodejně a k budově VOD.
Ad 4. K uplynulému období nejsou žádné rozpočtové změny.
Ad 5. Starosta podal zprávu o volbách ve dnech 10. a 11. října 2014 do ZO Kámen a do
Senátu ČR. Bylo určeno 5 členů volební komise.
Ad 6. Starosta informoval o požadavku obce na změnu územního plánu. V návrhu nového
ÚP jsou pozemky č. 454/1 a 454/2 v k.ú. Kámen u Pacova zařazeny mezi plochy bydlení,
bydlení venkovské, a p. Petr Šustr může stavět. Podobně žádá obec na požadavek
p. Zd. Kofroně o zařazení parcel č. 14/1 a 18/4 v k.ú. Nízká Lhota do zastavitelné plochy.
Na základě místního šetření doporučil Ing. Strnad z MěÚ Pacov, odbor výstavby, této
žádosti vyhovět, ale kompenzovat tuto změnu vypuštěním jedné z lokalit Z21 a Z20 ze
zastavitelné plochy. Starosta seznámil zastupitele s celým problémem na přesných
mapách. ZO schválilo vyjmutí pozemku č. 39 (v mapě KN – Z20) z ploch pro bydlení
a naopak vložení pozemků pana Kofroně do ploch pro bydlení.
Ad 7. M. Daněk informoval o ukončení programu vybudování ústředního vytápění
v mateřské škole. Topenářské a s tím související další práce (zednické a elektrikářské
práce, malování, výstavba uhelny) jsou hotové, MŠ je v provozu, teplo zajištěno. Finance
budou z části poskytnuty z Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV 2014).
Ad 8. Starosta informoval o požadavku společnosti Fiera, a.s., na uzavření smlouvy se
společností E-on, a.s., o zřízení věcného břemene pro připojení kabelové vedení NN ke
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stavbě p. Petra Kusta. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,- Kč. ZO schválilo zřízení
věcného břemene a uložilo starostovi obce podepsat smlouvu.
Ad 9. Starosta podal zprávu o odkoupení pozemků v Novém Dvoře ve vlastnictví
p. Miloslava Daňka. Pozemky jsou zaměřeny, záměr před schválením byl vyvěšen.
ZO schválilo odkup pozemků st. č. 47 a pozemku č. 464/3 v Novém Dvoře.
Ad 10. Starosta podal informaci o nabídce firmy INTEM, s.r.o., na pasportizaci
veřejného osvětlení. ZO zprávu vzalo na vědomí.
Ad 11. Starosta informoval o zdařilé bakalářské práci sl. Simony Dobrovolné na VŠ
polytechnické v Jihlavě s názvem Obec Kámen na Pelhřimovsku – předpoklady
cestovního ruchu. Obec má práci k dispozici a může ji využít.
Ad 12. Starosta podal zprávu o nabídce pojištění právní ochrany zastupitelů obce od
firmy D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Pracovníci firmy jsou ochotni podat
podrobnější informace. ZO vzalo zprávu na vědomí.
Ad 13. Starosta informoval o nabídce zpřesněných map ortofoto společnosti Geosense.
ZO vzalo zprávu na vědomí.
Ad 14. Starosta podal zprávu o možnosti doplnit informace o obci na internetový portál
seznam.cz/mapy. ZO pověřilo starostu uzavřít s firmou Seznam.cz, a.s., bezplatnou
smlouvu o spolupráci.
Ad 15. Starosta informoval o možnosti některá oznámení nesdělovat rozhlasem, nýbrž
mobilním informačním systémem pomocí SMS.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu starosty a rozhodnutí o přijetí systému odložilo na
příští zasedání zastupitelstva.
Ad 16. Různé:
a) Výsledek kontroly na OSSZ. Kontrola byla provedena za přítomnosti účetní
Ireny Cihlářové a nebyly zjištěny žádné nedostatky. ZO schválilo mimořádnou
odměnu účetní Ireně Cihlářové.
b) Telefonní automat bude umístěn na novou krytou fasádu OÚ.
c) Na hasičské zbrojnici v Nízké Lhotě proběhne výměna krovu. Krytina zůstane
původní (výměna několika tašek).

Výběr ze zápisu z 52. zasedání zastupitelstva obce 7. 10. 2014
Přítomno 7 členů zastupitelstva, hosté 0
Zapisovatel: Jan Tomášek, ověřovatelé zápisu: Miloslav Daněk, Pavel Podsklan,
Ad 3. Kontrola závěrů 51. ZZO:
- Změna ÚP v Nízké Lhotě vyřízena
- Smlouva s firmou Fiera o věcném břemeni uzavřena, katastrální úřad vyznačil
na daném místě plombu
- Pasportizace veřejného osvětlení odmítnuta
- Pojištění právní ochrany spotřebitele – bude řešeno až se ozve firma DAS
- Nabídka firmy Geosense – letecké snímky odmítnuty
- Na portál seznam/mapy budou zaslány podrobnosti k rozšíření údajů v mapě
Kámena
- Telefonní box se na stěně OÚ instalovat nebude, stávající telefonní budka je
funkční
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Ad 4. Rozpočtové změny k 25. září 2014 přednesla účetní obce Irena Cihlářová,
účetní doklad č. 999005 je v příloze usnesení.
Ad 5. Starosta podal zprávu o vyrovnání POVV za rok 2014 – na projekt topení
v MŠ Kámen přišla od Krajského úřadu Kraje Vysočina dotační částka 106 000 Kč.
Starosta obce poděkoval zastupiteli P. Podsklanovi za pomoc při realizaci projektu.
Ad 6. Starosta informoval o průběhu prací projektu zateplení budovy OÚ Kámen.
Práce finišují, budou hotovy koncem října (smluvní termín je konec listopadu 2014).
Ad 7. Starosta obce přednesl žádost SDH Kámen o finanční příspěvek na čištění
hasičské nádrže v Kámeně. Starosta navrhl dar pro členy SDH Kámen za celoroční
činnost SDH při pomoci obci v celkové výši 15 000 Kč. ZO schválilo peněžní dar
SDH Kámen za celoroční činnost pro obec ve výši 15 000 Kč.
Ad 8. Zastupitel Miloslav Daněk podal zprávu o postupu prací při opravě budovy
hasičské zbrojnice v m. č. Nízká Lhota. Byl postaven nový krov, pokryt taškami
a provedeny klempířské práce. Náklady na opravy dosáhly částky 30 000 Kč. Další
postup – úprava a úklid okolí HZ v Nízké Lhotě.
Ad 9. Starosta informoval o zaslání žádosti obce o vydání závazného stanoviska
odboru životního prostředí a památkové péče MěÚ Pacov – revitalizace topolové
aleje u lesa Lipí. Termín akce: listopad 2014 až březen 2015.
Ad 10. Starosta informoval o vykoupení pozemku p. č. 464/3 a stavební parcely č. 47
v k. ú. Nízká Lhota od p. M. Daňka z N. Dvora pro instalování vodojemu. Jedná se
cca o 700 m². O ceně obou pozemků byl vypracován znalecký posudek soudním
znalcem Pavlem Kunstem. Kupní smlouva je připravena. ZO schválilo vykoupení
obou pozemků za celkovou částku 10 000 Kč.
Ad 11. Starosta informoval o nových stanovách a. s. SOMPO
Ad 12. Starosta informoval o návrhu smluv o zániku předkupního práva na pozemky
218/7, 218/19 a 218/21 v k. ú. Kámen u Pacova.
Ad 13. Starosta podal zprávu o koncepci vybudování vodovodů v místních částech
obce Nízká Lhota a Nový Dvůr. Doporučil vyhledat na tento projekt (výstavba
vodojemu s ochranným pásmem) dotační program.
Ad 14. Starosta obce informoval o informačním systému pro obce pomocí SMS jako
doplňku k informačním možnostem pro obyvatele obce. ZO vzalo zprávu na vědomí.
Ad 15. Starosta obce zhodnotil uplynulé volební období 2010 – 2014 a poděkoval
odstupujícím zastupitelům za práci vykonanou pro obec.
Ad 16. Starosta nastínil další koncepci Kámenského občasníku. V říjnovém čísle má
být uveden souhrn všech investičních i neinvestičních akcí včetně dotačních
programů realizovaných odstupujícím zastupitelstvem obce.
Ad 17. Různé:
a) Starosta obce informoval o konání celostátního turnaje v licitovaném mariáši.
Český svaz mariáše poslal obci žádost o poskytnutí jakéhokoliv daru na turnaj
v Kámeně 1. listopadu 2014.
ZO schválilo poskytnutí peněžního daru ve výši 2000 Kč na konání celostátního
turnaje v licitovaném mariáši v obci Kámen.
b) Starosta informoval o chystané schůzi zástupců ŘSD s občany
v zasedací místnosti VOD Kámen – nabídka kupních smluv na výkup pozemků
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pro stavbu silničního obchvatu Kámena. Schůze se bude konat 20. října
2014 od 10 do 17 hodin.
c)
Zastupitel Miloslav Daněk přednesl žádost o finanční dar na pohoštění občanůbrigádníků při akci úklid u budovy hasičské zbrojnice v m. č. Nízká Lhota.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 2000 Kč pro M. Daňka z Kámena
na nákup pohoštění pro brigádníky akce úklid u opravené budovy hasičské
zbrojnice v m. č. Nízká Lhota.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, jeden se zdržel hlasování
d) Starosta obce přednesl žádost Miloslava Daňka z Kámena na koupi části
pozemku p. č. 910/2 v k. ú. Kámen u Pacova. ZO vyhlásilo záměr před
schválením prodeje části pozemku p. č. 910/2 v k. ú. Kámen u Pacova.
Pro usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, jeden se zdržel hlasování

Výsledky komunálních voleb
Do obecního zastupitelstva v Kámeně bylo zvoleno těchto 7 kandidátů:
1. Zlata Vobinušková 105 hlasů, 2. Josef Dvořák 100, 3. Pavel Podsklan 95, 4.-5.
František Hofman a Hana Markvartová 90, 6. Jan Král 72, 7. Jaroslava Přibylová 68
(Nezvoleni 8. Jan Mareš 56, 9. Martin Jaroš 40.)
Starosta, místostarosta a předsedové výborů budou voleni na 1.zasedání dne 6. 11. 2014

Činnost zastupitelstva obce v uplynulém volebním období
Obec
 Nový znak a vlajka obce – potvrzení v parlamentu, vysvěcení

nová tabule, 2 vstupní tabule, vyšité symboly, odznáčky obce
 2x organizace Dne obce
 Různé obecní akce (vítání jara, vítání občánků atd. atd.)
Budova obecního úřadu
 Vyčištění septiku
 Bezbariérový vstup
 Vybudování nového sklepa pod schody
 Obílení omítky ve sklepení
 Vnitřní zateplení stropů obou bytů
 Nové ústřední vytápění – usazení radiátorů, výkonný kotel na uhlí, kotelna,
uhelna, oprava komína, likvidace přímotopů
 Zateplení budovy, nová okna, vstupní dveře, nová fasáda
Mateřská škola
 Oprava kuchyně a jídelny
 Oprava sociálního zařízení podle požadavků hygieny
 Nové ústřední vytápění – stavba komína, nové radiátory, uhelna, kotelna,
likvidace přímotopů
 Vysušení a oprava tělocvičny, nový koberec
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 Moderní vymalování interiéru
 Instalace trampolíny na zahradě
Kaple Panny Marie Bolestné – úzká spolupráce s Krajem Vysočina při přípravě
rekonstrukce
Hasičská zbrojnice
 Dokončení opravy
 Připojení vodovodu a kanalizace
 Oprava strženého el. vedení
Přístřešek HZ jako garáž pro traktor a další techniku
Oplocení pozemku u HZ na uložení stavebního materiálu
Zakoupení plechové garáže na uložení nářadí a stavebního materiálu
Toska
 Oprava střechy a okapů
 Výměna zámků
 Oprava septiku
Pozemkové parcely – prodej 4 zbývajících parcel
Vybudování chodníku VOD
Vybudování kryté autobusové zastávky ve směru na Pelhřimov
Instalace měřiče rychlosti (radaru) – předtím byl jen zapůjčený
Zakoupení nové nebo ojeté techniky
 Traktor s nakladačem a radlicí na sníh
 Automobil Pick-Up s přívěsem
 Traktůrek na sečení, fréza na sníh
 Elektrocentrála, motorové pily, motorové nůžky na živý plot atd.
Parkoviště
 Nové vitriny obce
 Schody na přechod
 Zrušení nepoužívaného chodníku
 Oprava kanálové vpusti u prodejny
 Vysázení keříků kolem parkoviště
 Nové umístění kontejnerů
 Nové lavičky (zatím uskladněny, zabetonují se na jaře)
Oáza Pod kaplí
 Likvidace černé skládky
 Prořezání dřevin
 Vysázení nových stromků a keříků
 Oprava křížku
 Usazení laviček
 Vybudování houpaček, pískoviště, ohniště
Fotbalové hřiště
 Vyfrézování pařezů
 Vyčištění strouhy
 Vybudování mostku na pole
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 Vysázení stromků a keříků
 Usazení laviček
Prořezání stromů pod hradem, 2 lípy pokáceny, budou vysazeny nové
Nové asfalty
 na Dráchově
 u bytovek, u obecního úřadu
 cesta k zadnímu vchodu do hradu
 zpevnění plochy u hasičské zbrojnice
Nová kanalizace od školky k Zoubkům
Veřejné osvětlení
 Osvětlení přechodů
 Výměna většiny svítidel za LED světla, přechod na režim celonočního svícení
Bezdrátový obecní rozhlas s propojením do místních částí (dokončení)
Stavba čapího hnízda
Nízká Lhota
 Oprava kapličky – nová střecha, nový krov, fasáda, bílení
 Oprava křížku před kapličkou
 Prořezání stromů před kapličkou
 Nová vitrina
 Oprava hasičské zbrojnice – krovy, střecha
 Prořezání stromů u rybníka
 Lokální opravy silnice
Oprava dalších 3 křížků (Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr)
Nový Dvůr
 Postavení obecní vitriny
 Vybudování nového odběrného elektrického místa
 Zakoupení pozemků s obecními studnami
 Posilový vrt hluboký 80 m, propojení studní, opravy vodovodu
 Zakoupení pozemku s vodárnou
 Zpevnění příjezdové cesty
Vodojem u letiště – nový plot (cca 100 m), oprava stavby
Vodojem ve Vintířově – vyřezání náletových dřevin, oprava fasády, oprava oplocení
Lesní cesta V Jakší – vykácení cca 50 stromů, vyfrézování pařezů, zpevnění povrchu
Obecní lesy – vykácení a prořezání starých stromů, výsadba cca 400 stromků v Lipí
Topolová alej od letiště k Dobré Vodě – částečné pročištění, prořezání a rozšíření

Dopis policii České republiky
Věc: Porušování předpisů silničního provozu řidiči projíždějícími obcí Kámen u Pacova.
Vážený pane řediteli,
Znovu se na Vás obracíme se žádostí o pravidelnou přítomnost Vašich příslušníků, při
kontrole dodržování předpisů silničního provozu v naší obci. Obcí Kámen projíždí stále
více automobilů a to hlavně nákladních. Velká část z nich nedodržuje povolenou rychlost
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v obci a hlavně nebezpečně předjíždí autobusy stojících na zastávkách. Ohrožují tím
chodce, z nichž velkou část tvoří děti, kteří přecházejí po značených přechodech. Jen
Vaše pravidelná přítomnost může omezit riziko nějaké nehody, která může mít fatální
následky.
Proto Vás za naši obec znovu žádáme, abyste začali pravidelně, nejméně 2x do měsíce,
provádět aktivní kontrolu dodržování předpisů silničního provozu, s finančním postihem
těch řidičů, kteří je nedodržují. Neradi bychom se dočkali dne, kdy nějaký řidič, který
předjíždí autobus v zastávce přejel dítě nebo dospělého, kteří přecházejí po značeném
přechodu.
Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a s pozdravem
Josef Dvořák, místostarosta obce.

Odpověď Policie České republiky
Problematika porušování předpisů v obci Kámen
Vážený pane místostarosto,
Po přečtení Vašeho dopisu mi nezbývá než konstatovat, že problémy, které jste ve svém
dopise nastínil, jsou prakticky totožné ve všech obcích jimiž procházejí silnice I. třídy
č. 19 a 34. Věřme tedy, že Dopravní inspektorát Pelhřimov, v žádném případě tuto
problematiku nevnímá jako okrajovou a nepodceňuje ji. Dle svých sil a technických
možností provádíme výkon dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu ve všech
těchto lokalitách, ať již jde o měření rychlosti či všeobecnou kontrolu účastníků provozu.
Jako odpověď na Váš dopis, se pokusíme zintenzivnit výkon služby ve Vaší obci.
Nicméně se domnívám, že ani poté nebudou občané Vaší obce hodnotit tento stav jako
dostatečný. Proto si Vás dovoluji závěrem svého dopisu požádat, zda by jste nezvážili
další kroky, které by mohli vést ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy ve Vaší
obci. Příkladem mohou být Vaši sousedé v obci Obrataň, kde byl za využití dotačního
titulu Kraje Vysočina nedávno úspěšně instalován tzv. zpomalovací semafor.
S pozdravem a poděkováním za spolupráci
Npor. Bc. Rostislav Sůva, vedoucí oddělení

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 11
S blížící se zimou už mnozí z nás pomalu připravují ptačí krmítka, aby začali
s přikrmováním. Zimní přikrmování ptactva je činnost jistě záslužná, pokud při ní
respektujeme pár nutných ekologických zásad. Tyto zásady jsou stále znovu publikovány
v nejrůznějších časopisech a já bych nerad čtenáře nudil jejich opakováním. Přesto se
neubráním alespoň připomenout, že krmivo obsahující sůl, cukr nebo kvasnice nadělá
medvědí službu. Tedy žádné nadrobené pečivo či chleba, žádné zbytky salámů
a podobně. Bohatě stačí semena slunečnic a máku nebo ptačího zobu a zavěšené
nesolené sádlo nebo lůj.
Takto zásobená krmítka umožňují pozorovat i mnoho ptačích druhů, které přes
léto spatříme jen výjimečně. Nemluvím teď o zcela běžných sýkorách koňadrách,
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modřinkách, kosech, strnadech nebo zvoncích a vrabcích, kteří budou asi tvořit hlavní
část drobných strávníků. Na krmítku nebo kolem něj však můžeme zastihnout také
mnohem vzácnější hosty. Často to bude třeba sýkora parukářka s výraznou černobílou
chocholkou na hlavě, nebo mlynářík dlouhoocasý, jeden z našich nejmenších a zároveň
nejhezčích ptáků. S dlouhým ocáskem na téměř kulaté postavičce připomíná trochu
černobílorůžovou lžičku.
Když budeme mít štěstí, můžeme u krmítka zastihnout i čečetku zimní. Je to
ptáček asi tak velikosti čížka a dobře ho rozeznáme podle typické červené čepičky na
čele. Jak říká už jméno, jedná se o zajímavého zimního hosta. Do nedávna k nám totiž
zalétala skutečně jen severská populace, hnízdící daleko v tundře. Čečetky však zvolna
postupují k jihu a dnes už hnízdí i u nás, především v horách.
Dalším takovým zimním hostem je pěnkava jikavec. Od naší domácí pěnkavy
obecné se liší zbarvením i tvarem siluety, ale svou příbuznost s ní nezapře.
Ovšem nemyslete si, že pokud vám na krmítko chodí jen ty běžné koňadry, se
kterými se můžeme setkávat celoročně, jsou to jen ptáci z okolí. Kdepak, na zimu k nám
přilétá mnoho koňader až Ruska z okolí Moskvy. Plné krmítko je tedy ne jen projevem
lidské solidarity s hladovějícími ptáky, ale také zdrojem zajímavých setkání s tvory
z dalekých krajin přímo u našich oken.

Lenka Jirků: SDH KÁMEN – Cíl pokořen
Na naši poslední soutěž (už opravdu poslední) v tomto roce jsme se vydali 4. října do
Božejova. Pro tentokrát jsme se nesešli v tak hojném počtu, ale přesto jsme dokázali
vytvořit 2 družstva – jedno družstvo mužů a jedno žen.
Byla to soutěž trochu jiná, než jaké jsme doposud absolvovali. Nesjelo se sem moc
družstev – 6 mužských a 2 ženská (i když zezačátku jsme tam byly pouze my).
Z nás (SDH Kámen) jsme jako první na řadu šly my ženy se strojnicí Pavlínkou (Pavel
půjčen z družstva mužů). Ten se hned na začátku postaral o úsměvný okamžik, když se
sklouznul a trochu zametl základnu, div že neporazil Zlatku u koše. Nás to ale nijak
nerozhodilo a v klidu jsme běžely kupředu dokončit útok. To se zdárně podařilo a útok
jsme zvládly v čase 48:10.
Nejlepší okamžik se ovšem stal při útoku družstva mužů. Nástup, rituál pro štěstí a jde se
na to - start. Vše probíhalo v nejlepším pořádku až do chvíle, než se Lukášovi, který
běžel na pomoc pravému proudaři, do cesty postavila hadice a Lukáš předvedl několik
salt. Nijak ho to však nepoznamenalo a muži svůj útok také úspěšně dokončili, a to
s časem 33:60.
A konečné výsledky? Muži obsadili místo páté a nám
se konečně povedlo to, o co jsme se celou sezónu
snažily - získat pohár. Skončily jsme na druhém místě

Děkujeme všem, kteří nám drželi palce a podporovali
nás. Doufáme, že se podpory dočkáme i příští rok
a opět přivezeme pohár (možná i více).
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A na závěr malá agitace
Sbor dobrovolných hasiček Kámen hledá další členky do svého týmu.
Značka: I ženy mohou stříkat :D
Chceš se stát hasičkou? Stačí jen maličko.
Trochu odvážnou býti, a za námi přijíti.
Postavit se k výzvě čelem, udělat něco se svým tělem.
Nemusíš ani silnou býti, avšak silné odhodlání míti.
Běžet musíš z plných sil, aby se úspěch dostavil.
Zatočit s každým ohněm svedem –
vodou, pískem, ba i ledem.
S pohárem i bez poháru, zapijeme naši slávu 

31. 10. 2014 - František Hofman, Josef Dvořák, Miloslav Daněk, Lenka Jirků
foto Zlata Vobinušková, Jiřina Vokurková, Lenka Jirků
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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