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Rok 2009 
 
 
První akcí roku 2009 byly 10. ledna výroční valné hromady, odpoledne mladých hasičů 

a večer dospělých. 

Sbor má po valné hromadě 94 členů, z toho je 33 mladých hasičů a 61 hasičů – 17 žen 

a 44 mužů. 

 

 

V březnu opustil naše řady po těžké nemoci bratr Jiří Bednář. Byl velitelem sboru celých 

29 let a obětoval mu velké množství práce a svého času. Pohřbu se mimo našich členů 

zúčastnili také zástupci okolních sborů. 

 

 

Výjezdová jednotka má 16 členů. 

 

28. října byla jednotka povolána k požáru kolny za obytným domem u čističky odpadních vod 

v Poličce. Povel k výjezdu byl jednotlivým členům poprvé dán SMS zprávami z operačního 

střediska v Pardubicích. 

 

V květnu se jednotka zúčastnila okrskového námětového cvičení v Pusté Rybné. 

 

V průběhu roku došlo k pořízení 4 zásahových obleků z prostředků obce a 8 nových 

pracovních obleků, včetně bot, ze státních dotací. 

Byl také vyroben přípravek na seřizování motorů stříkaček na dynamické brzdě ve Střední 

technické škole v Litomyšli, který byl úspěšně použit při opravě stroje PPS 1800. 

 

 

Nedílnou součástí činnosti sboru je pořádání kulturních a společenských akcí. 

 

6. a 7. února za hojné účasti proběhly dva hasičské plesy za doprovodu skupiny Univerzal, 

8. února potom dětský maškarní karneval. Na přípravě jeho programu se aktivně podíleli 

mladí hasiči. 
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4. května byl oslaven svátek sv. Floriana účastí na mši svaté v kostele v Sádku a následnou 

besedou v sále obecního domu v Kamenci. 

 

6.června proběhlo pouťové posezení v areálu Pod Lipou, bohužel za poměrně malého zájmu 

veřejnosti. 

  

11. června se u nás zastavil historický hasičský automobil PRAGA RN1934 na své 

propagační cestě z Přibyslavi do Ostravy u příležitosti konání hasičské olympiády, kterou 

právě Ostrava hostila. Došlo k přátelské besedě s posádkou vozidla. 

 

5. července několik členů sboru ukázalo své taneční schopnosti na Festivalu České besedy 

Pardubického kraje v Bystrém u Poličky. Tímto tancem se prezentovali také na oslavách 

založení sboru v Pomezí a na setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje v Telecím. 

 

 

V listopadu byla slavnostně ukončena sportovní sezona posezením v sále obecního domu. 

Byly promítnuty záběry nejen z našich soutěží, ale také z hasičské olympiády v Ostravě. 

Nechyběl ani komentář přímé účastnice Pavly Švábové, která startovala v reprezentačním 

družstvu ČR B. 

 

 

Jednou z nejdůležitějších činností sboru je práce s mládeží 

. 

Mladí hasiči měli 31 členů – 16 mladších, 7 starších a 8 dorostenců a dorostenek. 

 

Hlavní náplní jejich práce byla soutěžní činnost. 

Závodní sezonu zahájili 2. května na Májových štafetách ve Vysokém Mýtě, kde obsadili 

mladší žáci 2. a 13. místo. 

Okresní kolo hry Plamen se konalo 21. a 30. května v Dolním Újezdě. Družstva mladších 

skončila na 3. a 13. místě, starší potom na 3. 

V soutěži dorostenek naše dívky zvítězily a zajistily si tak postup do krajského kola. 

V jednotlivcích byla Tereza Švandová též první. 
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Krajské kolo hostil 13. června Otradov. Nejlepší bylo opět naše družstvo a Tereza Švandová. 

Znamenalo to postup na mistrovství republiky, které bylo 4. a 5. července v Třebíči. Tam se 

dorostenky umístily na 12. a Tereza Švandová na 19. pozici. 

20. června se mladým hasičům dařilo na pohárové soutěži v Poličce, starší zvítězili a mladší 

byli 3. a 8. 

29. srpna v soutěži O pohár SDH Kamenec vybojovali mladší 2. a 7. a starší 7. příčku. 

Poslední soutěžní akcí byl závod požárnické všestrannosti v Nové Vsi u Litomyšle. Mladší 

přivezli 2., 3. a 21. místo, starší 4. a dorostenky 1. místo. 

. 

Mimo soutěžení připravili mladí hasiči také program na dětský maškarní karneval a na setkání 

důchodců. 

 

Vedoucími mládeže byli po celý rok Josef Švanda ml., Markéta Drašarová, Lucie Drašarová 

a Kateřina Muffová. Jejich obětavá práce byla oceněna drobným dárkem na výroční valné 

hromadě. Stejně tak dostaly malou pozornost i dorostenky za reprezentaci sboru 

na mistrovství republiky. 

 

Soutěží se účastnili také dospělí. 

 

Okrskové kolo postupových soutěží se uskutečnilo 24. května v areálu Pod lipou. Družstva 

mužů i žen skončila na 2. místech a postoupila do okresního kola v Sádku 12. července. 

Muži tam vybojovali 7. místo a ženy byly 2., čímž si zajistily postup. V jednotlivcích byla 

Hana Lněničková 2., a Milan Cacek 13. 

22. srpna v krajském kole v Otradově obsadily ženy 5. místo, v jednotlivcích Tereza 

Švandová 3. a Hana Lněničková 4. místo 

 

Družstva se účastnila také několika soutěží okresní ligy. Celkově skončili ženy 6. a muži 18. 

 

Senioři absolvovali pouze soutěž u přátel v Ivanovicích na Hané a radovali se ze 3. místa. 
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Nejvíce úsilí stojí členy sboru pořádání sportovních soutěží. 

 

24. května se v Areálu pod Lipou uskutečnilo okrskové kolo požárního sportu. Všechny 

disciplíny proběhly řádně a bez nejmenších problémů. 

 

8. srpna pořádal sbor 15. ročník běhu na 100m s překážkami Večerní stovku. 

Základní část započítávaná do Českého poháru Velkopopovického Kozla proběhla odpoledne, 

večer pak za umělého osvětlení finále nejlepších 16 žen a 16 mužů. 

Nechyběla ani velkoplošná obrazovka firmy Yotiva a velkoplošný stan od pivovaru 

Velkopopovický Kozel. Probíhal přímý internetový přenos a záznam ze závodu pořizoval také 

štáb České televize pro vysílání ČT4. Mezi hosty byl hejtman Pardubického kraje 

Radko Martínek, senátor Václav Koukal, krajský radní Petr Šilar a starostové okolních obcí. 

Závod sledovalo mimořádně velké množství diváků. Také účast závodníků byla rekordní, 

100 žen a 203 mužů z celé republiky. 

Večerní stovka se stává největším závodem svého druhu v ČR. 

Z vítězství se těšili Povel Mařan z Hlásné Lhoty a Pavla Švaříčková z Trnavy, která časem 

17,26 s vytvořila nový národní rekord. 

Ve večerní vyřazovací části si ceny za první místa odnesli Vladimír Záhrobský z Horního 

Hradiště a opět Pavla Švaříčková. 

9. srpna pokračoval program 18. ročníkem soutěže v požárním útoku O pohár starostky obce 

a 12. ročníkem Seniorcupu. 

Nastoupilo 25 družstev mužů , 17 družstev žen a 6 seniorských týmů. 

Vítězi se stali muži z Hartmanic, ženy z Chválenic a senioři z Hartmanic. 

Muži z Kamence byli 23. a ženy 13. 

Srpnové závody kladou velké požadavky na pořadatele, zejména pak na zajištění občerstvení 

a stravování všech účastníků. Vše je však díky členům a příznivcům sboru na velmi vysoké 

úrovni a proto se závody těší tak velkému zájmu závodníků i diváků. 

 

29. srpna byl uspořádán 6. ročník pohárové soutěže mladých hasičů O pohár SDH Kamenec. 

Ta se skládala z požárního útoku a štafety 4 x 60m. Přijelo 9 starších a 10 mladších týmů. 

Vítězství vybojovali mladší  žáci ze Zderaze a starší z Dolní Dobrouče. 

Všichni účastníci si odnesli pěkné ceny. 

 

Koncem roku proběhla inventarizace majetku a jeho zabezpečení na zimu. 


