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Rok 2006
V roce 2006 jsme se poprvé sešli 14. ledna na výroční valné hromadě našeho
sboru – mladí hasiči ve 14 hodin, ostatní tradičně v 19 hodin. Mimo jiné zde byla
oznámena výměna funkcí ve výboru našeho sboru – novým jednatelem se stal Milan
Cacek mladší, Jana Franková je členkou revizní komise.
Od začátku roku probíhaly přípravy na Mistrovství ČR v Litomyšli, na jehož
pořádání jsme se aktivně podíleli. Konala se řada schůzek a jednání kvůli perfektnímu
zajištění soutěže. Abychom si nanečisto vyzkoušeli organizování takové akce, rozhodli
jsme se uspořádat okresní kolo soutěže v požárním sportu nikoliv v našem areálu Pod
lipou, ale na městském stadionu v Litomyšli. Jelikož dráha na stadionu má tartanový
povrch, již v zimě jsme začali s úpravami našich překážek, aby tento povrch nepoškodily,
a zároveň aby byly vhodné pro použití treter.
Po kladné odezvě na hasičské plesy z předchozího roku, i v tomto roce jsme se
rozhodli uspořádat dva hasičské plesy a maškarní karneval pro děti. Na prvním plese 21.
1. nám hrála kapela Univerzal, na druhém 4. 2. to byla kapela Úžas. Opět se velice vydařil
i karneval, který se konal v neděli 5. února.
Zima byla velice bohatá na sníh a přinesla řadu problémů nejen s odklízením
sněhu z komunikací. Výjezdová jednotka naší obce odklízela sníh ze střech - zimního
stadionu v Poličce v neděli 12. 2., prodejny a pohostinství v Kamenci dne 14. 2. Třetím
zásahem výjezdové jednotky bylo čerpání vody ze zatopeného sklepa při jarním tání.
Jakmile skončila zima, opět jsme začali s brigádami v areálu Pod lipou a soutěžní
družstva všech kategorií se začala připravovat na řadu závodů.
V sobotu 29. 4. se konala další hasičská svatba. Naše členka Petra Sejkorová se
provdala za Jana Lorence, člena SDH Široký Důl. Dorostenky a několik našich členů se
za nimi vypravilo před poličskou radnici, kde jim připravili „zátah“.
Ani v tomto roce jsme nezapomněli na oslavu svátku svatého Floriána tradiční
účastí na mši svaté a následným posezením ve společenském sále obecního úřadu. Tato
oslava se konala v sobotu 6. května.
Ve středu 10. května se u nás v Kamenci uskutečnilo námětové cvičení
výjezdových jednotek okrsku Borová.
Okresní kolo hry Plamen a dorostu v požárním sportu se konalo ve dnech 26. a
27. 5. v Čisté. Mladší žáci zvítězili v konkurenci 15 družstev, starší žáci obsadily 4. místo
ze 21 družstev. Dorostenci skončili rovněž na 4. místě. Dorostenky obhájily prvenství
z předchozího roku a postoupily do krajského kola.
V sobotu 10. června se v Telecím konalo okrskové kolo soutěže v požárním
sportu. V kategorii mužů zvítězilo naše družstvo B před Telecím, Sádkem a naším
družstvem A. V ženské kategorii putovalo vítězství rovněž do Kamence, druhé místo
obsadila Pustá Rybná.
Téhož dne večer jsme v areálu Pod lipou uspořádali tradiční pouťové posezení.
O týden později, tj. v sobotu 17. 6., jsme se zúčastnili oslavy 130. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů v Poličce.
V neděli 18. 6. se ve Vysokém Mýtě konalo krajské kolo soutěže dorosteneckých
kolektivů v požárním sportu. Našim dorostenkám se podařilo zvítězit a opět se probojovat
na Mistrovství ČR.
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V neděli 25. června jsme si poprvé vyzkoušeli uspořádání závodu v cizím prostředí
mimo náš areál, včetně veškerého zázemí, kuchyně, kiosku a také měření časů vlastní
časomírou na tři dráhy, počítání výsledků atd. To vše ve velkém vedru, které panovalo jak
během příprav, tak i během samotného závodu. V kategorii mužů zvítězil Široký Důl před
Desnou A a Hartmanicemi. Družstvo našich mužů, kteří byli rovněž zapojeni do
pořadatelských činností a neměli moc času na to, aby se mohli koncentrovat na závod, se
umístilo na místě šestém. Mezi jednotlivci byl nejlepší Jan Lorenc před Jakubem
Paulíčkem (oba SDH Široký Důl) a Dušanem Flídrem (SDH Desná). V kategorii žen bylo
pořadí na medailových místech následující: 1. Kamenec, 2. Desná, 3. Březina u Moravské
Třebové. V přeboru jednotlivců zvítězila Jana Flídrová z Desné před naší Pavlou
Švábovou a Vendulou Švandovou.
Ve dnech 1. a 2. července se v Liberci konalo Mistrovství České republiky v
požárním sportu dorostu. Naše dorostenky soutěž zahájily velice dobře, obsadily 3. místo
ve štafetě 4 x 100 m a 2. místo v běhu na 100 m překážek. Bohužel jim ale nevyšla
poslední disciplína – požární útok – a výsledkem bylo konečné 6. místo. V běhu na 100 m
překážek se z našich nejvíce dařilo Zuzaně Šimkové (posila z Desné), která skončila na
5. místě. Další z našich byla Lenka Dvořáková na 12. místě, Hana Lněničková na 18.
místě a Markéta Drašarová na 19. místě. Mistry ČR se stali dorostenci z Úněšova
(Plzěňský kraj) a dorostenky z Vlčkova (Zlínský kraj).
V pátek 7. 7. jsme uspořádali taneční zábavu se skupinou Modrý Mauricius.
V sobotu 22. července se náš sbor zúčastnil oslav 120. výročí založení sboru
v Telecím.
V týdnu od 29. července do 5. srpna se na Březinách opět konala společná letní
rekreace mladých hasičů z Kamence a Zderazi.
V sobotu 12. srpna jsme uspořádali XII. ročník závodu v běhu na 100 m překážek
„Večerní stovka“. Poprvé bylo povoleno použití treter, protože všechny naše překážky
jsou potaženy tartanem. Počasí nám nepřálo, a proto každý závodník absolvoval pouze
jeden pokus. Deštivý závod v kategorii žen vyhrála Andrea Nolčová z Chválenic před
Andreou Hrouzkovou ze Skutče a Václavou Plačkovou z Dolních Měcholup. V kategorii
mužů byl nejrychlejší slovenský závodník Viliam Štinčík startující za Hněvošice, stříbro si
odvezl Vladimír Janko z HZS Pelhřimov a bronz Martin Kulhavý z HZS Liberec. Nejlepšími
domácími závodníky byli Pavla Švábová na 7. místě a Luboš Kadidlo na 34. místě.
V neděli 13. srpna se počasí umoudřilo a my jsme tak mohli uspořádat soutěže
v požárním útoku, a to již XV. ročník „O pohár starosty obce“, X. ročník Seniorcupu a nově
také „Komfi cup“ - doplňkový závod dle pravidel požárního sportu s jednotným strojem
KOMFI 10 - 1000 na nástřikové terče (stroj, základna, káď na vodu, terče a časomíra
stejné jako na MČR 2006 v Litomyšli). Pohár starosty v kategorii mužů v konkurenci 26
družstev vybojoval Široký Důl A, naši muži obsadili 10. místo. V kategorii žen závodilo
celkem 9 družstev, z nichž nejlepší byly Chválenice. Naše ženy skončili na 6. místě.
Závodu Seniorcup se zúčastnilo 6 družstev, vyhrála Vitka Brněnec, naši senioři obsadili 3.
místo. Prvního ročníku Komfi cupu se zúčastnilo 13 družstev mužů a 6 družstev žen. Mezi
muži byla nejlepší Seč a mezi ženami zvítězila Desná před našimi ženami.
Krajské kolo v požárním sportu mužů a žen se v tomto roce konalo v sobotu 19.
srpna v Jablonném nad Orlicí. Postup na Mistrovství ČR si zde vybojovali muži ze
Širokého Dolu a ženy ze Skutče. Naše ženy po problémech se sestavou obsadily těsně
druhé místo. V běhu na 100 m překážek zvítězila Andrea Hrouzková ze Skutče před
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Janou Flídrovou z Desné a naší Vendulou Švandovou. Krajským přeborníkem v kategorii
mužů se stal Jan Lorenc před Jakubem Paulíčkem a Jiřím Břeněm (všichni SDH Široký
Důl).
V sobotu 2. září jsme pořádali III. ročník soutěže pro mladé hasiče „O pohár SDH
Kamenec“ v disciplínách štafeta 4 x 60 m a požární útok. Soutěže se zúčastnilo 8
družstev mladších a 10 družstev starších žáků. V kategorii mladších se našemu družstvu
podařilo obhájit vítězství z předchozího roku, druhé naše družstvo složené z nejmladších
závodníků skončilo na 7. místě. V kategorii starších získal zlaté medaile Sádek, stříbrné
bylo naše družstvo a bronz putoval do Lubné.
Nejnáročnější víkend tohoto roku byl ve dnech 15. až 17. září, kdy se v Litomyšli
konalo Mistrovství ČR v požárním sportu. Pro nás mistrovství začalo už ve čtvrtek
převzetím stadionu a navážením překážek, materiálu, časomíry, potravin atd. V průběhu
závodů jsme zajišťovali technickou četu, měření časů, výsledkový servis a stravování na
stadionu, v sobotu večer také diskotéku pro účastníky mistrovství. Podílelo se na tom 53
členů našeho sboru, mladších i starších. Díky tomuto kolektivnímu dílu a zejména díky
skvělým organizačním schopnostem Petra Švába vše proběhlo tak, jak mělo, a toto
mistrovství bylo hodnoceno jako dosud nejlepší jak závodníky, tak i diváky, a dokonce i
ústředím SH ČMS. Mistry ČR se stali muži z Horního Poříčí a ženy z Chválenic. V běhu
na 100 m překážek patřilo zlato Andree Nolčové z Chválenic a Milanu Onderkovi z Mniší.
Během roku se naše soutěžní družstva mužů, žen a veteránů zúčastnila všech
devíti soutěží Okresní ligy Svitavska v požárním útoku, které pořádaly sbory Široký Důl,
Brněnec, Telecí, Lubná, Bohuňov, Rozhraní, Kamenec, Desná a Sádek. Nejúspěšnější
byly ženy, kterým se podařilo obhájit vítězství z předchozího roku. Muži skončili na 8.
místě a veteráni na 3. místě. Vítězem okresní ligy v kategorii muži se stal Široký Důl A a
v kategorii senioři rovněž Široký Důl.
Také v tomto roce se náš sbor velkou měrou podílel na pořádání Českého poháru
Velkopopovického Kozla v běhu na 100 m překážek. Do celkového hodnocení poháru se
započítávaly výsledky ze šesti závodů konaných v Ostravě, Moravském Berouně,
Kvasinách, Turnově, Kamenci a Borovanech. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo při
závěrečném vyhodnocení Mistrovství ČR v Litomyšli. Vítězem Českého poháru v kategorii
muži se stal Jan Lorenc ze Širokého Dolu, v kategorii ženy opět zvítězila Andrea Nolčová
z Chválenic. Historicky nejlepšího výsledku z našich závodníků dosáhla Pavla Švábová
na 9. místě, výborně si vedla také Vendula Švandová na 13. místě a Hana Lněničková na
26. místě. Z našich mužů bohužel nikdo nebodoval.
I mladí hasiči se zúčastnili několika pohárových soutěží, a to ve Vysokém Mýtě
(starší 7. místo, mladší 5. místo), v Poličce (starší i mladší 3. místo, navíc Václav Pražan
1. místo v běhu na 60 m překážek mezi mladšími žáky a Kristina Dvořáková 1. místo
v přeboru jednotlivců o cenu dráčka Doda v kategorii předškoláci) a ve Zderazi - mladší
skončili 4. a 6., starší 3.
V průběhu roku jsme se brigádami podíleli na přestavbě areálu Pod lipou. Práce
začaly již na jaře zbouráním původní plechové rozhlasové věže, která byla nahrazena
„věží“ zděnou se skladem pro uložení vybavení pro požární sport. Tato nová věž byla
poprvé vyzkoušena během našich srpnových závodů. Ihned po srpnových závodech byla
zahájena rekonstrukce naší stometrové běžecké dráhy. Byla stržena vrchní vrstva dráhy,
nově byl uloženy a zabetonovány obrubníky. Přitom bylo položeno potrubí na přívod vody
z hydrantu do nádrže na požární útok. Přidána byla další vrstva štěrku a koncem září byl
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na ni položen speciální asfaltový povrch, určený jako podkladní vrstva pro budoucí
tartanový povrch. Ještě na podzim byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení,
kuchyně a technického zázemí kiosku. Zbourány byly stávající WC a plechový sklad a
v jejich místě se začalo se stavbou nové budovy.
Další ročník hry Plamen a soutěže dorostu začal závodem požárnické
všestrannosti, který se konal 14. října v Jevíčku. Naše hlídky se umístily následovně:
mladší 8. místo, starší 10. místo, dorostenky 1. místo, dorostenci 4. místo.
V sobotu 28. října jsme zakončili soutěžní sezónu na Poháru VŘSR v Širokém
Dole. Družstvo žen v dorosteneckém složení skončilo na 15. místě.
Slavnostní ukončení sezóny se konalo v sobotu 4. 11. ve společenském sále
obecního úřadu, tentokrát s účastí mnoha významných hostů. Náměstek starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Netík a vedoucí kanceláře starosty
Sdružení Jan Aulický nám přijeli poděkovat za práci odvedenou na Mistrovství ČR
v Litomyšli. Řada našich členů dostala pamětní list, rozdány byly také vyznamenání.
Medaili za příkladnou práci obdrželi Milan Cacek st. a ml., Pavel Hrnčíř, Václav Muff,
Jaroslava Groulíková, Lorenc Martin, Radiměřský Milan, Kadidlo Luboš, Švanda Ondřej a
Vojtěch, Popelka Michal, Žižka Josef ml. Medaili za zásluhy Miloslava Cacková, Miroslava
Kadidlová, Miroslava Švandová a Zdeněk Jiruše. Medaili za mimořádné zásluhy Jaroslav
Martinů, František Škorpík ml. a Petr Šváb.
.
Zapsala: Jana Franková
V Kamenci dne 28. 1. 2007.

