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Rok 2008 
      
Výroční valná hromada se uskutečnila v sobotu 12. ledna v tradičním čase: ve 14 hodin pro 
mladé hasiče a v 19 hodin pro ostatní členy sboru.  
 
Uspořádali jsme dva hasičské plesy, a to 1. a 2. února. Na obou hrála skupina Univerzal a 
oba měly vysokou návštěvnost. 3. února proběhl dětský maškarní karneval. Počet dětí na 
této akci je rok od roku stále větší a těší se velké oblibě. 
 
3. května jsme účastí na mši svaté a následným posezením oslavili svátek sv. Floriana. 
 
Již v březnu začaly opět brigády v areálu Pod Lipou, například úklid dřeva z obecního lesa, 
pokácení bříz u běžecké dráhy, vybudování opěrné zdi na konci běžecké dráhy, 
vybudování vjezdu ze zámkové dlažby k obecnímu skladu, odvodnění prostoru konce 
běžecké dráhy a prostoru volejbalového kurtu, zvednutí a dobudování chodníků a množství 
další drobné práce. Veškeré toto úsilí směřovalo k hlavnímu cíli roku - dokončení 
rekonstrukce běžecké dráhy. Naši členové tak odpracovali 822 brigádnických hodin.  
 
Ve dnech 30. a 31. května se v Hartmanicích konalo okresní kolo hry Plamen a soutěže 
dorostu. V tomto roce jsme měli velký problém se sestavováním soutěžního družstva 
starších žáků, které jsme museli doplnit několika mladšími žáky. Obě naše družstva, 
mladší i starší, se shodně umístila na 5. místě. V kategorii dorostu se nám nepodařilo 
sestavit družstva vůbec, a proto jsme se zúčastnili pouze soutěže jednotlivců. V soutěži 
jednotlivců dorostenců obsadili Ivo Dvořák čtvrté, Pavel Žižka páté, Vojta Bednář šesté a 
Vítek Zdvořilý sedmé místo. V kategorii dorostenek skončila Petra Doležalová jako čtvrtá 
a Tereza Švandová zvítězila a postoupila do krajského kola, které se konalo 22. června v 
Trutnově. Tam vybojovala 3. místo a postoupila na Mistrovství republiky, kde skončila 
dvacátá. 
 
Okrskové kolo soutěže v požárním sportu se uskutečnilo v neděli 1. června v Oldříši. Po 
mnoha letech má putovní pohár okrsku jiného majitele než Kamenec. Naši muži skončili 
druzí a pohár putoval do Sádku. V ženské kategorii startovalo pouze naše družstvo. 
Okresní kolo se konalo o následujícím víkendu 7. června v Čisté u Litomyšle. Soutěž 
skončila pro náš sbor poněkud překvapivým postupem družstva mužů do krajského kola. 
Naši muži obsadili druhé místo za obhájcem krajského vítězství Širokým Dolem. Družstvo 
našich žen mělo postup do krajského kola zajištěn jako obhájce, v závodě skončilo druhé 
za Desnou. Okresními přeborníky v běhu na 100 metrů překážek se stali Jan Lorenc z SDH 
Široký Důl a naše Hana Lněničková. Jak na okrskovém, tak i na okresním kole zajišťoval 
náš sbor opět technické zázemí závodu elektronickou časomírou se zpracováním výsledků. 
 
V tomto roce se podařilo to, co bylo ještě před časem neuskutečnitelným snem. Za finanční 
pomoci Pardubického kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a obecního úřadu byl na naši 
běžeckou dráhu v areálu Pod Lipou položen umělý povrch Spurtan BS, který má certifikát 
i mezinárodní atletické federace DIN 18035. Dráha byla slavnostně otevřena 14. června při 
zahájení krajského kola hry Plamen pro mladé hasiče z Pardubického a Královéhradeckého 
kraje, jehož organizací byl náš sbor pověřen. Přestřižení pásky provedli společně pan Šilar 
(radní Pardubického kraje), pan Koukal (senátor) a paní Muffová (starostka obce). 
Uspořádání této soutěže byl nelehký úkol, protože bylo potřeba zajistit ubytování, ale 
hlavně stravování pro velký počet dětí a jejich doprovodu, ale také opravu i výrobu nových 
překážek a úpravu dráhy na stadionu v Poličce, kde proběhla první část závodů. Tuto část 
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si nakonec vzal na starost SDH Pomezí, což nám velice pomohlo. Soutěž se vydařila 
a prvenství si z Kamence odvezli mladí hasiči ze Zderaze za Pardubický kraj a mladí hasiči 
z Měníku za Královéhradecký kraj. 
 
V sobotu 21. června se v Trutnově konalo krajské kolo soutěže v požárním sportu 
Pardubického a Královéhradeckého kraje. Našim ženám se podařila obhajoba vítězství 
a opět vybojovaly postup na mistrovství republiky. Naši muži skončili jako poslední, 
přeborníkem Pardubického kraje se znovu stal Široký Důl. V běhu na 100 m překážek 
zvítězil Jakub Paulíček ze Širokého Dolu, z našich byl nejlepší Milan Cacek na 18. místě. 
Mezi ženami byla nejrychlejší Andrea Hrouzková ze Štěpánova, naše Hana Lněničková 
skončila na třetím místě. 
Ve stejný den se v Poličce konala pohárová soutěž pro mladé hasiče. V požárním útoku 
skončilo naše družstvo mladších na 6. místě, družstvo starších na 12. místě. 
V individuálních disciplínách byla z našich nejlepší Kristýna Dvořáková v soutěži O cenu 
dráčka Doda, když skončila třetí mezi školáky. Daniela Švábová se v této soutěžila 
umístila jako sedmá mezi předškoláky. V závodě na 60 m s překážkami kategorie starší 
žáci se náš Václav Pražan umístil na 8. místě, Aneta Jonáková skončila desátá mezi 
staršími žákyněmi a v kategorii mladších žáků byla nejlepší z našich Michaela Doležalová 
na 17. místě. 
 
29. června se členové našeho sboru zúčastnili s krojovanou taneční skupinou z naší obce 
festivalu České besedy v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí. 
 
Náš nejznámější závod Večerní stovka se poprvé konal na nové tartanové dráze v sobotu 
9. srpna. Velkou novinkou byla také velkoplošná LED obrazovka, kterou poskytla firma 
Yotiva, která zároveň zajišťovala přímý internetový přenos. Záznam ze závodu pořizovala 
i Česká televize pro svůj program ČT4 SPORT. Díky tomu všemu jsme přivítali rekordní 
počet závodníků – 192 mužů a 113 žen. Ke spokojenosti sportovců a diváků opět přispěl 
velký stan ,,Kozlovna“ od sponzora Českého poháru Velkopopovického Kozla. Nové 
skleněné poháry si z Kamence odvezli tři nejlepší muži, a to 1. Martin Roháč z Horního 
Poříčí, 2. Pavel Krpec z Kozlovic, 3. Martin Stuchlík z HZS Vysočina, a samozřejmě také 
tři nejlepší ženy: 1. Pavla Švaříčková z Trnavy, 2. Klára Šenkyříková z Pravčic a 3. Petra 
Čekalová z Rohovky. 
 
Rekordní účast závodníků se opakovala také druhý den při soutěžích v požárním útoku. 
Závodu ,,O pohár starostky obce“ se zúčastnilo 31 družstev mužů a 18 družstev žen. 
Zvítězili muži ze Širokého Dolu A a ženy z Chválenic. Naši muži obsadili sedmé a ženy 
jedenácté místo. V Seniorcupu bojovala o vítězství 4 družstva mužů, z nichž nejlepší byly 
Hartmanice. Závodu se zúčastnilo také družstvo seniorek z Velkého Meziříčí. 
V Komficupu s jednotným strojem a nástřikovými terči v konkurenci 13 týmů zvítězili 
opět muži ze Širokého Dolu. Mezi ženami byly z celkového počtu 8 soutěžících družstev 
nejlepší Chválenice. 
 
30. srpna jsme uspořádali V. ročník soutěže mladých hasičů ,,O pohár SDH Kamenec“. Za 
pěkného počasí bojovalo 12 družstev starších a  8 družstev mladších žáků. V kategorii 
starších zvítězila Zderaz A, v kategorii mladších to bylo Hlinsko A. Naši starší žáci 
obsadili sedmé a mladší třetí a osmé místo. 
 
Ve dnech 19. – 21. 9. 2008 se v Přerově konalo Mistrovství ČR SH ČMS v požárním 
sportu. Mistry ČR se stali muži z Počátek a ženy z Chválenic. Družstvo našich žen 
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obsadilo 10. místo v tomto složení: Doležalová Petra, Dvořáková Lenka, Hauptová Pavla, 
Hrouzková Andrea (posila ze Štěpánova), Lněničková Hana, Lopourová Marie (posila ze 
Sušice), Muffová Kateřina, Švandová Tereza, Valentová Miroslava (posila ze Štěpánova).  
V družstvu SDH Moravský Beroun pak závodily další tři naše ženy – Franková Jana, 
Pražanová Vendula, Švábová Pavla – celkově skončily na 6. místě. V běhu na 100 m 
překážek se nejlépe umístily 9. Andrea Hrouzková a 11. Pavla Švábová. 
Mistrovství se zúčastnilo také dalších šest našich členů, kteří spolupracovali s firmou 
Yotiva na technickém zabezpečení a zajišťovali výsledkový servis mistrovství. 
 
Dále jsme se aktivně podíleli na pořádání Okresní ligy Svitavska v požárním útoku a 
Českého poháru Velkopopovického Kozla v běhu na 100 m překážek. Naši závodníci 
v těchto soutěžích bohužel nedosáhli výrazných úspěchů. Vítězem okresní ligy v kategorii 
muži se stala Desná A, v kategorii ženy Bohuňov a v kategorii senioři Hartmanice. Naši 
muži absolvovali pouze tři závody a celkově skončili čtrnáctí. Ženy se zúčastnily pouze 
dvou závodů a obsadily celkové 7. místo. 
Celkové výsledky Českého poháru Velkopopovického Kozla byly vyhlášeny 21. září na 
Mistrovství ČR v Přerově. Pohár za vítězství převzali Pavel Krpec z Kozlovic a Monika 
Sedlatá z Kvasin. Nejlepšími seniory se stali Vladimír Janko z Počátek a Jitka Hanousková 
z Pískové Lhoty. Z našich se do první třicítky dostaly Pavla Švábová 16. místo, Jana 
Franková 24. místo a Vendula Pražanová 27. místo. 
 
Ve dnech 22. a 23. září se v areálu Pod Lipou uskutečnilo soustředění reprezentačního 
družstva mužů Sdružení hasičů ČMS. Výborných tréninkových podmínek využívali 
především k trénování požárních útoků a běhu na 100 m s překážkami. 
 
V sobotu 11. října se v Jevíčku konal závod požárnické všestrannosti mladých hasičů a 
dorostu. Naše mládež se v silné konkurenci 28 hlídek mladších a 32 hlídek starších 
neztratila a dosáhla těchto výsledků: mladší 1., 7. a 9. místo, starší 5. místo, dorostenky 
zvítězily a dorostenci skončili druzí.  
 
Tradiční zakončení sezóny se konalo v sobotu 25. října ve společenském sále obecního 
úřadu.  
 
Na závěr sezóny 15. listopadu se naši členové podíleli na organizačním zabezpečení 
Galaodpoledne požárního sportu, které se uskutečnilo v Karlových Varech v hotelu 
Richmond. Byli na něm slavnostně vyhlášeni a oceněni nejlepší závodníci v Českém 
poháru Velkopovického Kozla a v Lize ve výstupu na věž. 
 
Z dalších aktivit prováděných v průběhu celého roku je třeba zmínit péči o výjezdovou 
techniku a činnost výjezdové jednotky. Jednotka se nezúčastnila žádného ostrého zásahu, 
pouze námětového cvičení v Sádku, kde jsme měli potíže se strojem PS12. Pokud jde 
o vybavení, obecním úřadem byla zakoupena nová autobaterie do vozidla Avia a nové 
zásahové přilby, které nahradily staré, již nevyhovující. Z pokladny našeho sboru byly 
pořízeny 3 kusy svítidel k osvětlení dráhy, atletické startovní bloky, 19 vycházkových 
obleků, 10 sportovních souprav pro ženy a 1 pro vedoucího družstva. 
 
Zástupci našeho sboru navštívili také oslavy výročí založení sborů v Oldříši a v Sádku. 
Mladí hasiči připravili kulturní vystoupení na každoroční setkání důchodců naší obce.  
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Zapsala: Jana Franková  
 
V Kamenci dne 30. 1. 2009 
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