
85 

Rok 2005 
      

Rok 2005 jsme zahájili znovuobnovením tradice pořádání hasičských plesů. 
Z důvodu malé kapacity společenského sálu našeho obecního úřadu jsme plesy 
uspořádali hned dva, a to 29. ledna a 5. února. Navíc jsme dne 6. února odpoledne 
uspořádali Maškarní ples pro děti. Všechny tři akce se setkaly s velkým úspěchem. 

18. února se ve společenském sále našeho obecního úřadu konala výroční valná 
hromada okrsku Borová, při které proběhly volby nového okrskového výboru. Nový výbor 
bude pracovat v tomto složení: 
Starosta   Andrlík Václav, Sádek 
Místostarosta   Groulík Jiří, Kamenec 
Velitel    Vajrauch Zdeněk, Telecí 
Hospodář   Lorenc Zdeněk, Borová 
Jednatel   Šimon Jaroslav, Telecí 
Předseda revizní komise Štěpánek Milan, Korouhev 
Členové revizní komise Teplý František, Pustá Rybná 
    Brokl Oldřich, Oldříš 
    Melezínek Blahomil, Pustá Kamenice 
Referent mládeže  Švanda Josef, Kamenec 
    Pajkr Bohuslav, Pustá Rybná 

Náš odstupující zástupce Josef Sejkora byl odměněn řádem sv. Floriána. 
Kandidátem našeho okrsku do voleb starosty okresního sdružení byl zvolen opět náš 
Josef Jiruše. Volba starosty se konala na shromáždění starostů SDH okresu Svitavy 
v Telecím dne 19. března. Staronovým starostou okresního sdružení se stal člen našeho 
sboru Josef Jiruše. 

V pátek 1. 4. proběhlo školení členů výjezdové jednotky s odborným výkladem 
Milana Radiměřského. 

Obecnímu úřadu se podařilo zajistit opravu motoru vozidla Avia, která byla již 
velmi potřebná. Díky dotaci z krajského úřadu byla zakoupena nová obuv pro členy 
výjezdové jednotky. Do zbrojnice byl umístěn pracovní stůl se svěrákem a základním 
nářadím a zakoupen nový kompresor. V sušáku na hadice byla zpevněna podlaha 
v horním patře 

V sobotu 9. 4. vstoupil do manželského svazku náš člen Petr Martinů. Jak je 
zvykem, ani tuto svatbu jsme si nenechali ujít a několik našich členů připravilo zátah, na 
který byla při silném lijáku využita naše zbrojnice. 

S příchodem jara začaly také brigády a tréninky v areálu Pod lipou. Vedle úprav 
travnaté plochy, běžecké dráhy došlo také na opravu laviček a potřebné další drobné 
opravy. Plánovaná velká rekonstrukce v areálu byla vzhledem k finanční náročnosti 
odložena na rok 2006. 

Při příležitosti svátku svatého Floriána se členové sboru zúčastnili mše svaté, která 
se konala 7. května v sádeckém kostele Nejsv. Trojice. Po mši jsme v sále obecního 
úřadu uspořádali společenský večer pro členy sboru a jejich partnery. 

Pro všechny členy, kteří používají  vycházkové obleky, byly zakoupeny za 100 
korunové spoluúčasti nové košile s krátkými rukávy a odpovídající funkční označení a 
odznaky na čepice. Pro členy máme tak 28 vycházkových obleků.    
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V pátek 20. 5. jsme v areálu Pod lipou uspořádali diskotéku, v sobotu 21. 5. 
pouťové posezení, 29. 7. potom opět diskotéku. 

Ve dnech 27. a 28. 5. se v Sádku konalo okresní kolo v požárním sportu mladých 
hasičů a dorostu. Naši reprezentanti obsadili v kategorii starších 6. místo a mladších 3. 
místo. Lépe se dařilo našim dorosteneckým družstvům, která vybojovala postup do 
krajského kola – dorostenky i dorostenci obsadili 1. místo. Slušnými výsledky překvapilo 
hlavě nově sestavené družstvo dorostenek, které mělo věkový průměr 14,5 roku. 

Krajské kolo soutěže dorosteneckých kolektivů se konalo 19. 6. v Sezemicích. 
Našim dorostenkám přálo štěstí a hned při své první účasti v krajském kole v této 
kategorii vyhrály a postoupily tak na mistrovství republiky. V běhu na 100 m překážek 
navíc zvítězila naše Hana Lněničková. Naši dorostenci obsadili 4. místo, vítězství si 
odvezli dorostenci ze Širokého Dolu. Úroveň soutěže byla poznamenána problémy 
s časomírou a nástřikovými terči. 

V sobotu 25. června se v Poličce konal další ročník pohárové soutěže mladých 
hasičů. V Poličce se nám většinou příliš nedaří a ani tento rok nebyl výjimkou. Mladší žáci 
se v požárním útoku umístili na 7. místě, starší na 5. místě.  V běhu na 60 m s překážkami 
se mezi staršími dívkami nejlépe umístila Tereza Švandová na 7. místě, mezi staršími 
chlapci Pavel Žižka na 16. místě a mezi mladšími Václav Pražan na 9. místě. V přeboru 
jednotlivců o Cenu dráčka Doda v kategorii školáků se nejlépe umístila Pavlína 
Škorpíková na 14. místě. 

Mimo soutěží připravili mladí hasiči kulturní program na setkání s důchodci. Hlavně 
se však aktivně zúčastnili takřka celého programu při setkání rodáků a oslavách 115. 
výročí založení sboru. 

Naše obec obdržela  „Bílou stuhu za práci s mládeží“ za vítězství v krajské soutěži 
„Vesnice roku“ a to zejména díky už více jak 30-ti leté mravenčí práce našeho sboru 
s mládeží.  

V neděli 26. června jsme u nás v Kamenci uspořádali okrskové kolo soutěže v 
požárním sportu. V obou kategoriích se našim družstvům dařilo, muži obsadili 1. a 4. 
místo, ženy obsadily také 1. místo. V přeboru jednotlivců zvítězil náš Vojtěch Švanda před 
Radkem Bednářem ze Sádku, Lubošem Kadidlem a Milanem Radiměřským z Kamence. 
V kategorii žen zvítězila Pavla Švábová, před Janou Frankovou, Vendulou Švandovou a 
Hanou Lněničkovou, všechny z Kamence.  

Mistrovství České republiky v požárním sportu dorostu se konalo ve dnech 9. až 
11. července v Plzni. Požární útoky poprvé probíhaly na jednotné stříkačce KOMFI, která 
byla pro většinu týmů naprosto neznámá, a proto program mistrovství začal tréninky na 
tomto stroji. První soutěžní disciplínou byl běh na 100 m překážek. Z našich děvčat si 
nejlépe vedla Hana Lněničková na 12. místě a Zuzana Šimková (posila z Desné) na 13. 
místě, celkově se naše družstvo v této disciplíně umístilo na 5. místě. Ve štafetě a 
v požárním útoku se děvčata umístila shodně na 4. místě, ale celkový součet umístění pro 
ně znamenal nádherné 3. místo. A tak po roce do Kamence opět putoval bronz 
z mistrovství republiky. Mistry republiky v kategorii dorostenců se stal SDH Široký Důl, 
v kategorii dorostenek to byl SDH Pěnčín. 

Neděle 17. července byla dnem konání okresního kola soutěže v požárním sportu 
mužů a žen. Jako pořadatel byl zvolen SDH Mladějov a na první pohled bylo zřejmé, že 
místní sbor nemá žádné zkušenosti s pořádáním soutěží tohoto typu. Závodníci i diváci 
zde postrádali hlavně dostatečné sociální zařízení a občerstvení. Do okresního kola 
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postoupilo 8 družstev žen a 17 družstev mužů. Naše ženy v průběhu soutěže vedly, ale 
totálně nepodařený požární útok znamenal propad na konečné 4. místo. Do krajského 
kola postoupily z 1. místa ženy z Desné, ze 2. místa ženy ze Slatiny a jako obhájkyně 
loňského vítězství v krajském kole také naše ženy. V kategorii mužů zvítězila Desná před 
naším družstvem. Naši muži se blýskli zejména pěkným požárním útokem, ve kterém 
obsadili 1. místo. Muži ze Širokého Dolu měli podobný osud jako naše ženy. Po 
nevydařeném požárním útoku skončili až na 3. místě a do krajské kola postoupili také jako 
obhájci loňského prvenství. V přeboru jednotlivců obsadil 1. místo Tomáš Dřínovský ze 
Širokého Dolu, z našich závodníků se nejlépe umístili: Luboš Kadidlo na 13. místě, Josef 
Žižka na 14. místě a Milan Cacek na 16. místě. V kategorii žen zvítězila Jana Flídrová z 
Desné, před naší Pavlou Švábovou, Lenkou Dvořákovou, Janou Frankovou a Petrou 
Sejkorovou.        
  Ve dnech 17. - 24. 7. 2005 se konala hasičská olympiáda v chorvatském 
Varaždinu. V požárním sportu tam ČR reprezentovaly ženy z Chválenic, v mužích 
reprezentace SH ČMS a reprezentace HZS. Ženy z Chválenic neměly ve své kategorii 
konkurenci, zvítězily ve všech disciplínách i v celkovém pořadí. V jednotlivkyních obsadily 
první 3 místa - Nolčová Andrea, Králová Blanka, Maruniaková Michala. O nic hůře si 
nevedla reprezentace SH ČMS - 1. místo ve štafetě, výstupu na věž i v běhu na 100 m a 
2. místo v požárním útoku - celkově 1. místo. Olympijským vítězem v běhu na 100 m se 
stal Jan Lorenc ze Širokého Dolu, další medailová místa obsadili opět Češi Dušan Iker a 
Martin Stuchlík. Výsledky reprezentace HZS – výstup na věž 3. místo, běh na 100 m 4. 
místo, štafeta 5. místo, útok neplatný pokus. Martin Kulhavý zlepšil národní rekord v běhu 
na 100 m překážek na 16,21 s a obsadil 7. místo mezi profesionálními hasiči. 

Tradiční společná letní rekreace mladých hasičů z Kamence a Zderazi se konala 
v týdnu od 30. července do 6. srpna opět na Březinách. Zúčastnilo se jí 21 dětí. 

6. srpna se delegace našich členů zúčastnila oslav stého výročí založení sboru 
v Pusté Rybné 

Další ročník našeho srpnového sportovního víkendu tento rok připadl na 13. a 14. 
srpna. Sobotního závodu v běhu na 100 m překážek  „Večerní stovka“ se zúčastnilo 79 
žen a 98 mužů. Z odpolední kvalifikace postoupilo do večerního závodu 40 žen a 50 
mužů. Tentokrát nám sice závody nezkomplikoval déšť, zato byla večer pořádná zima. 
S těmito podmínkami se v ženské kategorii nejlépe vyrovnaly a medailová místa obsadily 
Michala Maruniaková z Chválenic, Monika Sedlatá z Kvasin a Blanka Králová 
z Chválenic. Z domácích se nejlépe umístila Pavla Švábová na 13. místě. V kategorii 
mužů zvítězil Ladislav Janeček z Horního Poříčí, před Martinem Kulhavým z Liberce a 
Janem Lorencem ze Širokého Dolu. Z našich se nejlépe umístil Vojtěch Švanda na 20. 
místě. 
Nedělní soutěže „O pohár starosty obce“ se zúčastnilo 21 družstev mužů a 11 družstev 
žen, do soutěže „Seniorcup“ se přihlásilo 7 družstev veteránů a 1 družstvo veteránek. 
Pohár si tentokrát odvezly ženy z Bohuňova, muži z Vysokého Mýta A, senioři ze 
Širokého Dolu a seniorky z Velkého Meziříčí. Naše družstva se umístila následovně: ženy 
6. a 7. místo, muži 4. a 16. místo, senioři 4. a 5. místo. 

V sobotu 20. srpna se v Sezemicích konalo krajské kolo soutěže v požárním 
sportu. Naši muži zopakovali 4. místo z předchozího roku, vítězství obhájilo družstvo 
mužů ze Širokého Dolu. Našim ženám se prvenství obhájit nepodařilo, po chybách ve 
štafetě a požárním útoku skončily druhé a první místo tak darovaly ženám ze Skutče. 
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Podobně jako krajské kolo dorostu byla i tato soutěž poznamenána špatnou organizací. 
Hned na začátku běhů přestala fungovat časomíra, takže se časy nakonec měřily ručně. 
K dispozici nebyly ani startovní bloky, naštěstí jsme si přivezli svoje. 

Při příležitosti 115. výročí založení našeho sboru dobrovolných hasičů se ve dnech 
20. a 21. srpna v Kamenci uskutečnilo setkání rodáků a přátel obce. Prvním bodem 
oficiálního programu byla mše svatá, která se konala pod širým nebem v areálu Pod lipou, 
a při které byl vysvěcen nový obecní prapor. Večer po mši následovala taneční zábava 
s kapelou MIX Sebranice. V neděli odpoledne náš sbor před obecním úřadem přivítal 
delegace hasičů ze 6 sousedních sborů a poté následoval slavnostní průvod do areálu 
Pod lipou, kde probíhal hlavní program oslav, včetně tradiční České besedy, ukázek 
z činnosti mladých hasičů a dalších kulturních vložek (např. parodie na balet Labutí 
jezero, cvičení aerobiku atd.). Program byl ukončen taneční zábavou, opět se skupinou 
MIX Sebranice. Po oba dva dny byla možná návštěva a prohlídka místního obecního 
úřadu a základní školy v Sádku, kde byly připraveny zajímavé výstavy. V neděli byla navíc 
možná projížďka obcí kočárem s koňmi. Při oslavách byl oceněn řádem svatého Floriána 
bratr Josef Jiruše. 

V sobotu 3. září jsme již podruhé uspořádali soutěž pro mladé hasiče „O pohár 
SDH Kamenec“ v disciplínách štafeta 4 x 60 m a požární útok. Účast byla podobná jako 
v ročníku prvním – 8 družstev mladších a 14 starších. Velkou radost nám udělalo družstvo 
našich mladších žáků, které předvedlo nejrychlejší požární útok, a tím vybojovalo celkové 
vítězství v soutěži. Druhé místo obsadilo družstvo ČHJ Hlinsko a na třetím místě skončilo 
družstvo SDH Zderaz. V kategorii starších zvítězila Zderaz A před Dolní Dobroučí A a 
sousedním Sádkem. Naše družstvo starších skončilo jako páté. 

O týden později, v sobotu 10. září se naši mladí hasiči zúčastnili pohárové soutěže 
ve Zderazi. Soutěžilo se ve štafetě dvojic a v požárním útoku na nástřikové terče. Obě 
naše družstva (mladší i starší) skončila na druhém místě. 

V průběhu roku se naše soutěžní družstva mužů, žen a veteránů zúčastnila všech 
osmi soutěží Okresní ligy Svitavska v požárním útoku, jejichž pořadatelstvím byly v tomto 
roce pověřeny sbory Široký Důl, Brněnec, Lubná, Bohuňov, Rozhraní, Kamenec, Desná a 
Sádek. Nejvíce se dařilo ženám, které získaly celkem 4 vítězství a po celou sezónu 
bojovaly o celkové prvenství se ženami z Bohuňova – vítězkami předchozího ročníku 
okresní ligy. Naše ženy nakonec svoje soupeřky o dva body porazily. Za zmínku stojí také 
výkony našeho nadějného družstva dorostenek, které se zúčastnilo posledních tří závodů 
a obsadilo celkové 4. místo. V posledním závodě v Sádku dokonce zvítězily, když svoje 
pokusy nezvládly jak naše ženy, tak ženy z Bohuňova. Pochvalu zaslouží také družstvo A 
našich mužů, které sice žádné vítězství nezískalo, ale celkově obsadilo pěkné 3. místo. 
Družstvo B se zúčastnilo pouze tří soutěží a skončilo jako dvanácté. Vítězem okresní ligy 
se stal Široký Důl A. Naši veteráni se většinou umisťovali na 3. místě a takové bylo i jejich 
celkové umístění. Pohár za celkové vítězství v této kategorii putoval rovněž do Širokého 
Dolu. 

Někteří naši závodníci se zúčastnili také několika závodů Českého poháru 
Velkopopovického Kozla v běhu na 100 metrů překážek, jehož součástí je i naše Večerní 
stovka. Nejvíce bodů získala Pavla Švábová na 15. místě, Vendula Švandová na 20. 
místě, Jana Franková na 21. místě a Vojtěch Švanda na 39. místě. Celkovou vítězkou 
v kategorii žen se stala Andrea Nolčová z Chválenic. V kategorii mužů zvítězil Ladislav 
Janeček z Horního Poříčí. Soutěž mužů byla ovlivněna neúčastí reprezentantů na 
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posledním závodě v Borovanech, který se bohužel konal ve stejný termín jako Mistrovství 
Evropy v Ostravě. 

Ve dnech 8. až 10. září se v Ostravě na městském stadionu v Ostravě – 
Vítkovicích konalo druhé otevřené mistrovství Evropy v požárním sportu profesionálních 
hasičů a záchranářů. V disciplínách běh na 100m překážek, výstup do IV. podlaží cvičné 
věže, štafeta 4x100m a požární útok se utkaly reprezentační týmy z Ázerbajdžánu, 
Běloruska, České republiky, Estonska, Íránu, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, 
Polska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny. Poslední disciplína – požární útok – se odehrávala 
v areálu letiště Mošnov. Soutěž probíhala za značného zájmu diváků, kteří spojili tento 
vrcholný sportovní zážitek s návštěvou dne NATO. V požárním útoku mohli diváci vidět 
strhující bitvu jednotlivých týmů – v průběhu soutěže byl 5krát překonán platný světový 
rekord (31,60 s), až jej pošesté a na tomto mistrovství definitivně překonala česká 
reprezentace nádherným časem 26,01 s. A to znamenalo jediné – reprezentace České 
republiky se v roce 2005 stala Mistrem Evropy v požárním útoku. Celkově to pak 
znamenalo skvělý posun na přední pozice a zisk stříbrných medailí v soutěži družstev. 
Zlato putovalo do Běloruska a bronz na Ukrajinu. Avšak vzhledem k pozitivním 
dopingovým nálezům některých závodníků byly počátkem prosince tohoto roku na 
konferenci Mezinárodní federace hasičů a záchranářů v Togliati odsouhlaseny změny ve 
výsledkových listinách jednotlivců a družstev. Mistry Evropy v soutěži družstev se tak 
poprvé v historii stalo družstvo České republiky, na druhém místě skončilo Rusko a na 
třetím Estonsko. Mimo soutěž se mistrovství zúčastnila také naše reprezentace 
dobrovolných hasičů. Pokud by se její výsledky započítávaly do celkového hodnocení, 
potom by obsadila celkové 7. místo. 

Závod požárnické všestrannosti mladých hasičů se konal opět v Jevíčku, a to 
v sobotu 22. října. Naše hlídky se umístily následovně: mladší 1. místo, starší 6. místo, 
dorostenky 1. místo, dorostenci 7. místo. Tyto výsledky budou na jaře započítány do 
okresního kola hry Plamen. 

Poslední soutěží, které jsme se v tomto roce zúčastnili, byl Pohár VŘSR v Širokém 
Dole v sobotu 29. října. V konkurenci 35 družstev skončily naše ženy na 5. místě. 
V mužské kategorii se do soutěže přihlásilo celkem 110 družstev a naši muži skončili na 
41. místě. 

Letní sezónu jsme oficiálně ukončili o týden později - v sobotu 5.11. ve 
společenském sále obecního úřadu. Společenské akce roku, úspěšné i neúspěšné 
závody jsme si připomněli fotografiemi a videonahrávkami. Díky Janu Lorencovi, 
olympijskému vítězi ze Širokého Dolu, jsme měli možnost shlédnout i záběry z hasičské 
olympiády konané v chorvatském Varaždinu. 

V měsíci listopadu převzal v Přibyslavi titul „Vzorný hasič“ bratr Jiří Bednář. Je to 
ocenění za jeho celoživotní práce pro hasiče. 

 
 
 

Zapsala: Jana Franková 
 
V Kamenci dne 15. 1. 2006. 
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