Novinky z obce Kámen a SDH Kámen
Letní prázdniny a léto vůbec utekly v Kameni jako voda. Přináším několik informací o tom, co
zajímavého se během této doby událo. Zároveň přidávám také zprávy z dění v požárním sportu.
Největší změny se dějí na nových parcelách "Za stodolami". V lokalitě jsou již dokončeny inženýrské
sítě včetně pilířků, takže stavby se mohou připojit na kanalizaci, vodovod, elektřinu i plyn.
Komunikace už má podkladní asfaltovou vrstvu, zatím je však bez obrubníků a finálního povrchu.
Povrchu i obrubníkům by hrozilo nebezpečí od probíhajících staveb. Čtyři rozestavěné domy zdárně
rostou. Jeden je již hotov do fáze hrubé stavby, druhý téměř, třetí má obvodové zdivo, čtvrtý jen
několik vrstev. Snad se všem podaří mít dům do zimy pod střechou. Stále ještě jsou zde volné parcely,
i když postupně ubývají. Máte.li zájem, navštivte www.obec-kamen.cz, volejte 569 458 277, nebo
pište na ou@obec-kamen.cz.
Jak jsem zmínil již v minulém článku, soutěžní družstvo se letos nepodařilo sestavit. Ti, kdo chtěli
soutěžit se přidali k týmům z okolních i dalekých obcí. Každoroční výsledky havlíčkobrodské ligy zde
tedy letos nenajdete. Odkazuji na www.firesport.cz.
SDH Kámen se v sobotu 15. září zúčastnil tradiční soutěže IZS (Integrovaného záchranného systému,
která se letos konala v Havlíčkově Borové. Minulý ročník, v Lipnici naše družstvo vyhrálo, takže jsme
měli velkou motivaci. Tentokrát spočíval úkol ve snesení figuríny zraněného na nosítkách z vozu a po
proběhnutí dané dráhy její naložení zpět na vůz. Poté přišel na řadu samotný požární útok. Přední
soutěžící museli navíc překonat tunel a bariéru s oknem. Po sražení terčů bylo nutno sbalit hadice a
odnést veškerý materiál, i stříkačku, na přípravné plato. Jako vždy bylo balení hadic největším
oříškem, na němž všichni ztráceli drahocenné vteřiny. Naše družstvo předvedlo solidní útok, ne však
nejlepší. Mezi 33 družstvy z našeho okresu jsme obsadili páté místo s časem 3:020,18. První bylo
družstvo Přibyslavi s časem 3:04,20, druhé družstvo České Bělé s časem 3:06,71, třetí družstvo
Kamenné Lhoty s časem 3:16,28. Tato soutěž byla posledním ročníkem poháru IZS tak, jak jej známe.
Příští rok se bude pravděpodobně jmenovat jinak a jiný bude i průběh. Nikdo zatím neví, co nás čeká,
doufáme tedy, že změny budou promyšlené a soutěž pozvednou.
Družstvo SDH Kámen se sešlo jen k jediné ligové soutěži, a to 6. července na domácí půdě. Konalo se
zde 4. kolo REBEL HB ligy v požárním útoku. Kromě družstev z našeho okresu se zúčastnila i špičková
extraligová družstva, například Plumlov(PV), Chrášťany(LT) a Sedlatice(JI). Tato družstva předvedla
výborné útoky a obsadila přední místa. Jediný, kdo s nimi udržel krok, byla Olešná. Ta se umístila na
druhé příčce za vítězným Plumlovem. Třetí byly Sedlatice, Kámen bohužel útok nedokončil. V
kategorii žen zvítězilo extraligové družstvo Chrášťan před Žižkovým polem a Ždírcem nad Doubravou.
Do druhého kola, o pohár starosty obce, postoupilo sedm družstev mužů a tři družstva žen. Pohár
získal zaslouženě Plumlov a Ždírec nad Doubravou. Počasí nám přálo, na rozdíl od minulých ročníků
nebylo větrno, ani nepršelo. Chtěl bych zde poděkovat všem, kteří nám s organizací pomáhali, díky si
zaslouží obsluha občerstvení, rozhodčí, technická podpora i ti, kdo pomáhali s přípravou a úklidem.

Další letošní soutěž se na Kamenské dráze odehrála 9. září. Bylo to poslední kolo Havlíčkobrodského
turné mladých hasičů. Celkem se účastnilo 43 družstev, z toho 23 mladších a 20 starších. SDH Kámen
zde zastupovala dvě družstva starších a jedno mladších, pod vedením Petra Pipka. Družstvo starších
Kámen 1 zde bojovalo o prvenství v celkovém pořadí. Po předvedení krásného požárního útoku bylo
jasné, že si celkové prvenství opravdu zaslouží. Dosaženým časem se s ním nechalo porovnat jen,
druhé v pořadí, družstvo Kámen 2. Třetí Kojetín byl už téměř o vteřinu pomalejší. Obě Kamenská
družstva starších předvedla požární útoky o třídu výš než většina ostatních týmů. Mezi mladšími
zvítězil Pohled A, za ním Čachotín a Veselý Žďár. Kámen útok nedokončil. Z hlediska celkové účasti se
jednalo o zatím největší soutěž na zdejší dráze. Počasí bylo krásné, účast hojná. Pro děti byl připraven
nafukovací hrad se skluzavkou, cukrová vata a další občerstvení. I zde musím zmínit velké
poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci.
Ve středu 5. prosince bude jako každoročně naší obcí i okolím chodit Mikuláš a čerti. Máte-li zájem o
návštěvu, dejte nám, prosím, předem vědět. Ulehčíte nám organizaci. Více informací bude na
stránkách www.obec-kamen.cz, případně můžete psát na bohuslav.fendrych@seznam.cz, nebo volat
723 134 653 (číslo přímo na Mikuláše).
Znova 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.
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