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Rok 2007 
      
V novém roce jsme se poprvé sešli v sobotu 13. ledna na výroční valné hromadě. Ve 
společenském sále obecního úřadu nejprve od 14 hodin hodnotili svou činnost v uplynulém 
roce mladí hasiči a v 19 hodin zde zasedli ostatní bratři a sestry a hosté ze sousedních 
sborů.  
 
Opět jsme uspořádali dva hasičské plesy, oba se skupinou Univerzal. První se konal 10. 2. 
a druhý 17. 2. Nezapomněli jsme ani na oblíbený dětský maškarní karneval. V neděli 
18. února byla účast na něm tak hojná, že zdejší prostory už téměř nestačily. Na všech 
těchto akcích byl sál krásně a nápaditě vyzdoben našimi ženami. 
 
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme se soustředili na dokončení rekonstrukce areálu Pod 
Lipou. Vzhledem k mírné zimě začaly práce už v březnu. Bylo třeba vybudovat chodníky 
podél běžecké dráhy a od dráhy ke kiosku, opěrnou zeď, schody a plot u volejbalového 
hřiště, upravit plot a vchody u dráhy, zakopat patky a usadit lavičky a také zprovoznit 
kuchyni a kiosek. To vše se muselo stihnout do června, kdy zde byla první soutěž. Díky 
vedení prací Petrem Švábem a velkému úsilí našich členů se vše podařilo a areál se stal 
plně funkčním. Naši členové při rekonstrukci odpracovali 1170 hodin.  
 
V pátek 27. 4. se naše výjezdová jednotka zúčastnila námětového cvičení na Březinách. 
 
V sobotu 5. května jsme mší svatou a posezením oslavili svátek sv. Floriána a vzpomněli 
tak na všechny, kteří tu s námi již nejsou. 
 
Soutěžní sezonu jsme zahájili dne 19. 5. na okrskovém kole v Sádku. Do soutěže jsme 
přihlásili dvě družstva mužů a jedno žen. Muži obsadili první a čtvrté místo, ženy první 
místo. Zklamáním byla velice slabá účast pouze 6 sborů našeho okrsku. 
 
Mladí hasiči úspěšně reprezentovali náš sbor na okresním kole hry Plamen a dorostu, které 
se konalo ve dnech 25. a 26.  5. v Městečku Trnávka. Družstvo mladších žáků skončilo na 
5. místě a starší žáci vybojovali 2. místo. Dorostenci obsadili 5. místo a dorostenky tuto 
soutěž vyhrály a postoupily do krajského kola.  
 
Krajské kolo soutěže dorosteneckých kolektivů v požárním sportu se konalo 16. června ve 
Dvoře Králové nad Labem. Naše dorostenky shodou nepříznivých okolností skončily 
druhé  a unikl jim tak postup na mistrovství republiky. V běhu na 100 m s překážkami zde 
zvítězila Hana Lněničková před Terezou Švandovou a Lenkou Dvořákovou (všechny tři 
jsou členky našeho sboru). 
 
2. června jsme v areálu Pod Lipou uspořádali tradiční pouťové posezení. 
 
V neděli 17. června náš sbor opět uspořádal okresní kolo soutěže v požárním sportu mužů 
a žen, tentokrát v našem areálu. V kategorii mužů zvítězil Široký Důl před Desnou a 
Sádkem. Naši muži skončili jako čtvrtí. V kategorii žen zvítězily naše děvčata před 
Desnou a Hartmanicemi. V běhu na 100 metrů překážek byl mezi muži nejlepší Jan Lorenc 
před Jakubem Paulíčkem a Jiřím Volfem (všichni SDH Široký Důl), kategorii žen vyhrála 
Jana Flídrová před Zuzanou Šimkovou (obě SDH Desná) a naší Terezou Švandovou. 
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Družstvo našich žen si vítězstvím v okresním kole zajistilo postup do kola krajského, které 
se konalo 23. června v Pardubicích. Soutěže se zúčastnili vítězové okresních kol 
Pardubického a Hradeckého kraje. Naše ženy posíleny dvěma závodnicemi z Desné 
vybojovaly těsné vítězství před Skutčí, a tím i postup na Mistrovství republiky. Přebornicí 
Pardubického kraje v běhu na 100 m překážek se stala Andrea Hrouzková ze Skutče před 
Janou Flídrovou startující za náš sbor a třetí místo obsadila naše Tereza Švandová. 
V kategorii mužů opět zvítězil Široký Důl a krajským přeborníkem v běhu na 100 m se 
opět stal Jan Lorenc z téhož sboru. 
 
V sobotu 11. srpna proběhla naše nejvýznamnější akce, a to Večerní stovka, zařazená do 
Českého poháru Velkopopovického Kozla. Díky hlavnímu sponzorovi poháru byl nad 
polovinou laviček v areálu postaven velký stan „Kozlovna“, který zároveň sloužil jako 
výčep s nepřetržitou obsluhou. Závodu se zúčastnilo 120 mužů a 87 žen.  K vidění byly 
opět vynikající výkony a v ženské kategorii dokonce i nový národní rekord Kláry 
Šenkyříkové z Pravčic ze Zlínského kraje (čas 17,60 s). Pořadí na medailových místech 
bylo následující - ženy: 1. Klára Šenkyříková (Pravčice), 2. Andrea Hrouzková (Skuteč), 3. 
Monika Sedlatá (Kvasiny), muži: 1. Martin Kulhavý (HZS Liberec), 2. Pavel Krpec 
(Kozlovice), 3. Jan Lorenc (Široký Důl). Za zmínku stojí 8. místo naší odchovankyně 
Pavly Švábové, startující v barvách Moravského Berouna, se skvělým časem 18,63 s.  
 
Soutěže v požárním útoku „O pohár starostky obce“, Seniorcup a Komficup se konaly 
v neděli 12. srpna. Pohár starostky v kategorii mužů v konkurenci 26 družstev vybojovalo 
Horní Poříčí, naši muži obsadili 18. místo. V kategorii žen závodilo celkem 14 družstev, 
z nichž nejlepší byly ženy z Chválenic, které obhájily vítězství z předchozího roku. Naše 
ženy skončily na 8. místě. Závodu Seniorcup se zúčastnilo 6 družstev mužů (pohár získala 
Vitka Brněnec) a 1 družstvo žen z Velkého Meziříčí. Naši senioři obsadili 5. místo. 
Druhého ročníku Komficupu se zúčastnilo 18 družstev mužů a 12 družstev žen. Mezi muži 
byl nejlepší Široký Důl A a mezi ženami zvítězily Dolní Měcholupy. 
 
V sobotu 1. září jsme na IV. ročníku soutěže „O pohár SDH Kamenec“ přivítali 9 družstev 
starších a 11 družstev mladších hasičů. V obou kategoriích zvítězila Dolní Dobrouč, naše 
děti se umístily na 3. a 7. místě mladší a na 4. místě starší.  
 
Ve dnech 14. – 16. 9. 2007 se v Plzni konalo Mistrovství ČR SH ČMS v požárním sportu. 
Mistry ČR se stali muži z Radimovic a ženy z Chválenic. Družstvo našich žen obsadilo 
12. místo v tomto složení: Doležalová Petra, Dvořáková Lenka, Flídrová Jana (posila 
z Desné), Hauptová Pavla, Hrouzková Andrea (posila ze Skutče), Lněničková Hana, 
Šimková Zuzana (posila z Desné), Švandová Tereza, Wernerová Zuzana. V družstvu 
Moravský Beroun pak závodily Pavla Švábová s Vendulou Švandovou a obsadily 3. místo. 
V závodě jednotlivců na 8. místě skončila Pavla Švábová, na 9. místě Andrea Hrouzková, 
na 14. místě Zuzana Šimková a 19. místě Vendula Švandová. 
 
 
Ženy se zúčastnily všech osmi soutěží Okresní ligy Svitavska v požárním útoku, které 
pořádaly sbory Brněnec, Telecí, Lubná, Bohuňov, Rozhraní, Kamenec, Desná a Sádek. 
Nepodařilo se jim však navázat na úspěchy z předchozích ročníků a celkově obsadily až 
4. místo. Muži se zúčastnili jen závodu v Kamenci a byli celkově čtrnáctí. Senioři 
startovali v Kamenci a v Sádku a celkově skončili čtvrtí. Vítězem okresní ligy v kategorii 
muži se stal Široký Důl A, v kategorii ženy Bohuňov a v kategorii senioři opět Široký Důl.  
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Náš sbor se nadále podílí na pořádání Českého poháru Velkopopovického Kozla v běhu na 
100 m překážek. V roce 2007 se vítězem poháru stali Martin Kulhavý z HZS Libereckého 
kraje a Monika Sedlatá z SDH Kvasiny. V nově vyhlašované kategorii senioři (ženy od 30 
a muži od 35 let) zvítězila naše odchovankyně Pavla Švábová z SDH Moravský Beroun a 
Václav Vaněk z SDH Polesí. 
 
V sobotu 20. října, za velice nepříznivých povětrnostních podmínek, se v areálu dětského 
tábora Balda konal závod požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu. Naše 
družstva se umístila následovně: mladší 1. místo, starší 3. místo, dorostenky 1. místo a 
dorostenci 3. místo. 
 
Na poháru VŘSR dne 27. 10. v Širokém Dole startovalo z našeho sboru pouze družstvo 
žen a obsadilo 22. místo z 27 startujících družstev. 
 
Slavnostní ukončení sezóny se konalo v sobotu 3. 11. ve společenském sále obecního 
úřadu.  
 
V úterý 4. 12. se v klubovně sboru uskutečnilo školení výjezdové jednotky. 
 
Během roku jsme průběžně pečovali o naši výjezdovou techniku. Jednotka s ní zasahovala 
při dvou technických zásazích a jednom námětovém cvičení. V prosinci byla provedena 
inventarizace majetku sboru.  
 
Bratři Jan Procházka a Jiří Bednář začali rekonstruovat stříkačku DS16 z roku 1939. Práci 
komplikovaly potíže se sháněním náhradních dílů a později také nemoc bratra Bednáře. 
Přesto Jan Procházka pokračoval v opravě a stříkačka bude opět plně funkční. 
 
 
Zapsala: Jana Franková 
 
V Kamenci dne 30. 1. 2008 
 


	Rok 2007 

