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Rok 2010 
 
Rok 2010 byl rokem volebním. Proběhly volby do všech orgánů Sdružení hasičů ČMS. Také 

v našem sboru byl vybrán nový výbor. Stalo se tak na výroční valné hromadě 9. ledna. 

Výbor pracuje v tomto složení: 

                                                  starosta - Petr Šváb 

                                                  místostarosta - František Škorpík 

                                                  místostarosta - Miloslava Cacková 

                                                  hospodář - Miroslava Kadidlová 

                                                  jednatel - Milan  Cacek ml. 

                                                  vedoucí mládeže - Josef Švanda ml. 

                                                  velitel - Jiří Doležal 

                                                  zástupce velitele - Jiří Groulík 

                                                  materiálně-technický referent - Luboš Kadidlo 

                                                  materiálně technický referent - Vojtěch Švanda 

 

Do vyšších orgánů sdružení byli zvoleni tito členové sboru: 

                                                 Jiří Groulík - místostarosta okrsku Borová 

                                                 Josef Švanda ml. – místopředseda okresní rady mládeže 

                                                 Josef Jiruše – starosta Okresního sdružení hasičů Svitavy 

                                                 Petr Šváb – člen ústřední odborné rady hasičských soutěží 

 

Sbor má 104 členů – 68 hasičů a 36 mladých hasičů. Z hasičů je 22 žen a 46 mužů. 

 

 

Výjezdová jednotka má 15 členů. 

Pravidelně probíhá školení jejích členů. 

20. února se podílela na odstraňování sněhu ze střechy místního pohostinství. 

15. května se účastnila námětového cvičení okrsku v Korouhvi, při kterém byla procvičována 

dálková přeprava vody.  

K největším změnám došlo v oblasti výjezdové techniky. 

Vozidlo Avia 30, které sloužilo ve sboru od 25. března 1994 a najelo 25 654 km bylo prodáno 

do Bělé nad Svitavou. Místo něj obec zakoupila nový 9 místný automobil Volkswagen 

Transportér 4x4. Obecní úřad za něj zaplatil 850 000 Kč a krajský úřad 120 000 Kč.             
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Jan Procházka, Vladimír Jiruše st. a Luboš Kadidlo provedli přestavbu původního přívěsu 

PPS 12 na brzděný s novým vnitřním uspořádáním. Vejde se tam tak veškeré vybavení 

potřebné k zásahům. Obec ještě potom zakoupila nový nákladní přívěs s plachtou. 

 

 

První společenskou akcí v roce 2010 byly 5. a 6. února dva hasičské plesy s hudebním 

doprovodem skupiny Univerzal. 7. února na ně navázal dětský maškarní karneval. 

 

8. května proběhla tradiční oslava svátku sv. Floriana, nejdříve účastí na mši svaté v kostele 

v Sádku a potom besedou v sále obecního domu. 

 

4. července se několik členů představilo při tanci na Festivalu České besedy v Kamenci. 

 

 

31. července a 1. srpna sbor oslavil 120. výročí svého založení. 

V sobotu v 18 hodin se konala v areálu Pod Lipou mše svatá za živé i zemřelé členy sboru. 

Po ni proběhlo žehnání nového výjezdového vozidla, které provedl pan farář Stanislav 

Tomšíček. Večer následovala taneční zábava se skupinou Torzo. 

Oslavy pokračovaly v neděli vítáním sborů a slavnostním pochodem od obecního úřadu 

do areálu Pod Lipou. Tam následovaly projevy starosty sboru a hostů, udělení vyznamenání 

některým členům a poté slavnostní předání nového vozidla do užívání sboru starostkou obce 

Miladou Muffovou. Program pokračoval tradiční Českou besedou a vystoupením mladých 

hasičů. Ti také předvedli požární útok od nově renovované požární stříkačky DS 16, 

která je v majetku sboru od roku 1939. O její opravu a zprovoznění se postarali Jan Procházka 

a ještě i Jiří Bednář. Její chod byl pro všechny velkým zážitkem. Jan Procházka připravil 

také výstavu stabilních motorů, jejichž je sběratelem. Vzbudila veliký zájem. 

Nedělní oslavy doprovázela hudba Brťovská šestka. 

Účast návštěvníků byla po oba dny velmi vysoká, k čemuž přispělo i  pěkné počasí. 

Novou věcí byla také účast členek sboru ve vycházkových oblecích zakoupených v oděvní 

firmě v Příkazech. 

 

V září se někteří zástupci sboru účastnili oslav založení sboru na Březinách. 
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V průběhu roku delegace sboru navštívily oslavy významných životních jubileí některých 

členů, a to Josefa Švandy st., Josefa Groulíka, Františka Škorpíka st. a Miloslavy Cackové. 

 

Koncem října byla tradiční besedou ve společenském sále ukončena sportovní sezóna, 

která byla velmi bohatá. 

 

Začala okrskovou soutěží 20. června v Sádku, kde muži i ženy vybojovali první místa. 

18. července v Kamenci v okresním kole požárního sportu byli muži 3. a ženy 1.               

Ženy tak postoupily do krajského kola v Pardubicích 21. srpna. Tam opět zvítězily a dostaly 

možnost účastnit se mistrovství republiky, které se konalo v Praze na stadionu Juliska 18. a 

19.září. Umístily se tam na 11. místě. 

 

Mimo postupových soutěží se týmy zúčastnily některých závodů okresní ligy v požárním 

útoku, ale bez větších úspěchů. V celkovém hodnocení skončili muži 43., ženy 11. 

 

 

Jedním z nejnáročnějších úkolů je pořádání sportovních soutěží. 

 

23. května proběhlo v areálu Pod Lipou okresní kolo postupové kolo soutěže dorostu. 

 

18. června pak okresní kolo požárního sportu mužů a žen. To se konalo za mimořádně 

špatných podmínek (déšť a zima), a jen tartanová dráha s perfektním zázemím a obětavost 

pořadatelů a rozhodčích umožnily zdárný průběh všech disciplín. 

 

7. srpna opět za deštivého počasí proběhl 16. ročník Večerní stovky – závodu na 100 m 

s překážkami, zařazený opět do Českého poháru Velkopopovického Kozla. 

Nechyběla velkoplošná obrazovka firmy Yotiva, velkoplošný stan od Velkopopovického 

Kozla, internetový přenos Hasičské televize 150 a záznam České televize programu ČT 4. 

Účastnilo se 180 mužů a 111 žen. 

 

Závod měl opět dvě části 

Vítězi základní odpolední části se stali Pavel Krpec z Kozlovic a Šárka Jiroušová z Poniklé. 

Ve večerním vyřazovacím závodě se z prvních míst radovali Pavel Krpec a Andrea 

Hrouzková ze Štěpánova. 
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8. srpna pokračoval závodní víkend 19. ročníkem O pohár starostky obce v požárním útoku. 

Na rozmoklém terénu se představilo 35 družstev mužů, 13 družstev žen a 6 seniorských týmů 

ve 13. ročníku Seniorcupu. Vítězi se stali muži z Dolního Přímu, ženy z Ivanovic na Hané 

a senioři ze Širokého Dolu. 

  

28. srpna se uskutečnil za účasti 7 družstev mladších a 12 družstev starších žáků 7. ročník 

pohárové soutěže O pohár SDH Kamenec. 

Nově se konal 1. ročník Kamenecké šedesátky 

Soutěže v běhu na 60 m s překážkami mladých hasičů proběhly za účasti 73 žáků 

v jednotlivých kategoriích. Tradičně vládlo deštivé počasí, ale všichni účastníci i pořadatelé 

se s tím zdárně vypořádali a závody měly výbornou úroveň. 

 

Nebylo náhodou, že výborných výsledků dosáhli i naši mladí hasiči. 

 

Těch bylo 34, z toho 22 mladších, 6 starších žáků a 6 dorostenců a dorostenek. 

 

Sbor zakoupil tři sady dětských dresů. 

. 

Během zimních měsíců navštěvovali mladí tělocvičnu na základní škole v Poličce 

a připravovali se tak na soutěže. 

Nacvičili také kulturní programy na setkání důchodců, dětský maškarní karneval a oslavy 

výročí založení sboru. 

Ukázku své činnosti předvedli také na Festivalu České besedy Pardubického kraje konaném 

v areálu Pod lipou 4. července. 

 

Sportovní aktivita mladých hasičů byla po celý rok velmi vysoká. 

 

2. května se zúčastnili Májových štafet ve Vysokém Mýtě a přivezli 1. a 13 místo. 

 

V okresním kole hry Plamen v Pusté Rybné byli mladší žáci 2. a starší 6. 

 

V okresním kole dorostu v Kamenci dorostenky zvítězily a totéž se podařilo Ivo Dvořákovi 

v soutěži jednotlivců. 
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V krajském kole v Přelouči 5. června obsadily dorostenky 2. místo a Ivo Dvořák byl 8. 

 

26. června v pohárové soutěži v Hlinsku vybojovali mladší 1. a 10., starší 5. místo. 

 

29. srpna v Kamenci se tolik nedařilo a mladší tak skončili 4. a 6., starší pak 7. 

Vše si vynahradili v Kamenecké 60, kde se pohybovali ve všech kategoriích na předních 

místech. Nejlepší byla Iveta Drašarová na 1. a Aneta Jonáková na 2 místě. 

 

Ve výborných výkonech pokračovali mladí i v pohárové soutěži 4. září v Poličce. Mladší 1. a 

5., starší 4. 

 V závodu na 60m s překážkami  v mladších Iveta Drašarová 1. a  Kristina Dvořáková 3., 

ve starších Michaela Doležalová 1. a Aneta Jonáková 2. 

 

11. září navštívili soutěž ve Zderazi a přivezli v mladší kategorii 2. a 7. místo. 

 

12. září ve Hlineckých šedesátkách v Hlinsku  byla Iveta Drašarová 2. a Hana  Cacková  3. 

V září se mladí hasiči také vypravili na největší závod v běhu na 60m s překážkami 

v republice – Šumperský Soptík. I tam si vedli velice dobře a Ivetě Drašarové se podařilo 

dokonce ve své kategorii zvítězit. 

 

Vynikající výsledky v soutěžích jednotlivců nebyly náhodné, ale promítla se v nich celoroční 

práce Pavly Švábové, která se věnovala přípravě našich mladých závodníků a předávala jim 

své bohaté zkušenosti. 

 

Od 2. do 8. srpna se uskutečnil minitábor pro mladé hasiče v areálu Pod Lipou. Pro ubytování 

byl využit velkoplošný stan, který tam zůstal od oslav výročí založení sboru do srpnových 

závodů. Táboření se zúčastnily téměř všechny děti, některé i se svými rodiči. Nechyběl ani 

nikdo z vedoucích, kteří se po celý rok o mladé obětavě starali. 

Byli to – Josef Švanda ml., Lucie Drašarová, Markéta Drašarová a Kateřina Muffová. 

 

Počet mladých hasičů a jejich úsilí dává dobré předpoklady pro úspěšnou budoucnost sboru. 


