
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH KAMENEC V ROCE 2016 
Vážení hosté, sestry a bratři hasiči, 

Předkládám zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Kamenec v roce 2016. 

Máme společně za sebou další rok práce, celkem v naší historii již 126. Jaký byl ? 

Jedním slovem opět úspěšný. Abych nebyl takto stručný, přece jen ohlédnutí za uplynulým 

rokem rozvedu po jednotlivých oblastech naších činností. 

K 31. 12. 2016 měl sbor celkem 101 členů. Z nich bylo 60 hasičů starších 18 let a 41 

mladých hasičů. Z hasičů bylo 18 žen a 42 mužů. Členy našeho sboru jsou nejdéle Josef 

Groulík, a to 67 let, z žen Marie Svobodová 44 let, nejmladším členem je Helenka Kadidlová, 

narozená v roce 2012. 

Zpráva o činnosti sboru pokračuje u činnosti 12 členů sboru ve výjezdové jednotce 

JPO V obce Kamenec u Poličky. Jednotka v uplynulém roce nemusela zasahovat u žádné 

události. Dne 19. června se zúčastnila okrskového námětového cvičení na Březinách, 25. 

listopadu proběhlo každoroční pravidelné školení členů jednotky, spojené se školením řidičů 

výjezdového vozidla. Vyšší odbornou přípravou prošli během roku velitel jednotky Jiří 

Doležal, velitel družstva Michal Popelka a strojník Luboš Kadidlo prodloužil kvalifikaci pro 

práci s motorovou pilou při výjezdech jednotky. Pravidelné zdravotní prohlídky čekají členy 

jednotky v letošní roce. 

Za přispění dotace z rozpočtu Pardubického kraje bylo vybavení jednotky rozšířeno o 

motorovou pilu s příslušenstvím. Výjezdový automobil Volkswagen Transportér měl k 31. 

prosinci 2016 najeto celkem 26.083 km, když za loňský rok najel 5.075 km. Na tyto jízdy bylo 

vystaveno celkem 54 příkazů k jízdě, spotřebováno bylo 500 litrů nafty, průměrná spotřeba 

vozidla byla 9,8 l/100 km. 

 Ve zprávě budu pokračovat společenskou kapitolu činnosti sboru. Začnu první velmi 

úspěšnou akcí - Masopustním průvodem 23. ledna, který se v naší obci uskutečnil takto 

poprvé v historii. Byla to výborná premiéra díky spontálnímu zapojení a nadšení všech bez 

rozdílu věku, velké tvůrčí aktivitě masek - účastníků průvodu, ale především také všech, 

které masopustní průvod na své trase obcí navštívil. Ochota hostitelů, radost z návštěvy a 

připravené občerstvení bylo neuvěřitelné, stejně výborné byly také zabijačkové produkty, 

podávané před zahájením a po ukončení průvodu. Skvělá atmosféra nadchla každého a je 

cítít z každé fotografie. Určitě k ní přispělo také pravé zimní počasí, na které jsme měli 

pořádné štěstí … . 

Pokračování společenského života na sebe nenechalo dlouho čekat a ve dnech 5. a 

6. února byl uspořádán Hasičský ples s hudebním doprovodem skupiny Fízlband. 

Následující neděli 7. února pak tradiční Maškarní karneval pro děti. Tyto akce se opět 
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odehrály v příjemné atmosféře, celkově je lze hodnotit jako úspěšné, i když přece jen nás 

poněkud trápila menší účast hostů při sobotním termínu plesu. 

Dne 9. dubna proběhlo zde v sále setkání důchodců z naší obce. Program o který se 

vždy postarají děti, mládež a ženy byl velmi pestrý a díky patří všem, kteří se podíleli na 

přípravách všech vystoupení.  

.Svátek sv. Floriána jsme oslavili 7. května společně se sborem ze Sádku společnou 

účastí na mši svaté, položením kytice k pomníku padlých ve světových válkách a besedou ve 

společenském sále. 

 V neděli 12. června jsme se podíleli na zajištění zázemí při pořádání Dětského dne 

v areálu Pod Lipou. 

 V pátek 5. srpna jsme  areálu Pod Lipou uspořádali taneční zábavu se skupinou 

Rytmik. Díky zastřešení areálu jsme zábavu uskutečnili i přes hodně špatné počasí a 

dokonce počet příchozích přesáhl číslo sto. 

Členové našeho sboru se zúčastnili také výročí okolních sborů. V sobotu 4. června to 

bylo 125. výročí založení sboru v Širokém Dole, 16. července 130. výročí založení sboru 

v Pomezí, 10 září 140. výročí založení sboru v Poličce. Z oslav 130. výročí založení sboru 

v Telecím jsme se museli omluvit pro termínovou kolizi s pořádanými závody dětí v areálu 

Pod Lipou.  

Zúčastnili jsme se také setkání hasičských praporů okresu Svitavy se slavnostním 

svěcením praporu Okresního sdružení hasičů Svitavy v Bystrém, které se uskutečnilo 17. 

září.  

Další novou společenskou akcí pro všechny bylo „Odpoledne s burčákem“, které 

jsme uspořádali v sobotu 8. října. Příjemná procházka obcí a přírodou spojená 

s občerstvovacími stanovišti byla zahájena v areálu Pod Lipou a zakončena posezením 

v hasičské klubovně. Díky účastníkům a dobrému počasí se vydařila ke spokojenosti všech. 

Do společenské části patří také důležité životní kroky našich členů, když do stavu 

manželského v loňském roce vstoupili Ondřej Švanda, Jan Cacek, Simona Hošková a Milan 

Cacek.  

Nyní se již dostávám také k tomu co se nám nepovedlo. Plánovaný podzimní 

Hasičský zájezd, který jsme chtěli uskutečnit opět jako dvoudenní jsme museli v plánovaném 

termínu zrušit a přeložit na termín 22. dubna letošního roku, o tom ale až v návrhu plánu 

práce na rok 2017. 

S neuskutečněním zájezdu také souvisí neuskutečnění tradičního zakončení sezóny, 

které jsme plánovali spojit s dvoudenním zájezdem. Po zrušení zájezdu jsme již nedokázali 

pro něj najít vhodný termín. 
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Ve závěr výčtu společenských akcí musím připomenout, že naši členové se aktivně 

účastní skoro všech pořádaných akcí v obci, za to patří všem velké poděkování.  

 Další oblastí činnosti sboru v roce 2016 bylo pořádání sportovních soutěží a závodů 

v areálu Pod Lipou, kde jsme organizovali tyto závody: 

26. června – okresní kolo soutěže družstev - kategorie muži, ženy  

13. a 14. srpna - Večerní stovku a závod O pohár starosty obce 

3. září - závody mládeže O pohár SDH a Kameneckou šedesátku 

V okresním kole mužů a žen startovalo 11 družstev mužů a 10 družstva žen. Při 

tomto závodě jsme v areálu Pod Lipou poprvé využili při soutěži dospělých nových možností 

po rekonstrukci v roce 2015 a pro disciplínu požární útok jsme zavedli dva pokusy ze dvou 

základen za použití jednotných strojů FOX. Průběh závodu tak dostal novou dimenzi a určitě 

nás zase posunul o krok dál. 

Srpnová Večerní stovce, která měla svůj 22. ročník a byla 5. závodem Českého 

poháru, byla postavena do nevýhodné role díky na poslední chvíli přesunutému Mistrovství 

světa v Ostravě, které se uskutečnilo v následujícím týdnu. Kromě reprezentace žen dostali 

všichni ostatní reprezentanti České republiky zákaz u nás startovat z důvodu obav ze 

zranění těsně před mistrovstvím. Obavy z malé účasti se nepotvrdili a skutečný počet 

startujících 248 včetně mezinárodní účasti z Polska byl i vyšší než je na jiných závodech 

Českého poháru. K vidění byla spousta výborných výkonů, mezi kterými alespoň zmiňme 

stanovení nového rekordu dráhy 16,86 českou reprezentantkou Markétou Markovou. 

Z našich závodníků se do výsledků nejvýrazněji zapsaly mladší dorostenka Vendula 

Nováková - 1. místo v základní části a 1. místo ve večerním finále a střední dorostenka 

Kristina Dvořáková - 1. místo v základní části a 2. místo ve finále. V kategorii mužů se 

nejlépe umístil Jan Teplý na 25. místě, mezi ženami Iveta Drašarová na 12. místě a Michaela 

Doležalová - 19. místo a 10. místo ve finále. 

V nedělním závodě v požárním útoku, který byl součástí Okresní ligy Svitavska, 

startovalo celkem 36 družstev mužů, 20 družstev žen a 3 družstva veteránů. Domácím 

závodníkům se příliš nedařilo – ženy obsadily 8. místo a muži 20. místo. 

Srpnové závody se odehrávaly opět pod záštitou hejtmana Pardubického kraje pana 

Martina Netolického. Nechyběla pestrá paleta nabízeného občerstvení, velkoplošná 

obrazovka pro diváky, internetový přenos, zastřešení areálu velkoplošným stanem.  
Posledním pořádaným závodem byl závod mládeže 3. září. Počet startujících 

družstev dosáhl rekordu - v kategorii starších 19, v kategorii mladších 26. 

V sedmém ročníku závodu jednotlivců Kamenecká šedesátka pak startovalo 109 dětí 

v kategoriích mladších a 98 v kategoriích starších dětí z celé republiky. 

 3



Závod mládeže se postupně se stal vyhledávaným, velmi úspěšným závodem a tím 

také pořadatelsky velmi náročnou akcí. Zvládnout závodníky oblíbený program je čím dál 

více časově náročné, v roce 2016 závody trvaly celkem 10 hodin. Pro letošní rok již musíme 

najít nový model závodů a to tak, aby závody neztratily oblíbenost, atraktivitu, ale zároveň je 

bylo možno normálně a reálně uspořádat. 

Naši závodníci v obou kategoriích družstev obsadili 5. místo. V Kamenecké 

šedesátce  mladších dívkách se nejlépe umístila Lucie Němcová a Valerie Vraspírová, které 

získaly 5. a 6. místo. Nejlepším mladším chlapcem byl Lukáš Ondrák na 15. příčce. Starší 

kategorii ovládli místní závodnicí, Josef Novák a Vendula Nováková zvítězili. 

Za organizační zvládnutí závodů v areálu Pod Lipou v loňském roce musím 

poděkovat všem našim ochotným pomocníkům, pořadatelům a všem partnerům, kteří 

závodům poskytly podporu. Patří také poděkovat všem návštěvníkům a divákům, kteří areál 

během všech závodů ve velkém počtu navštívili. 

Na závěr této organizační a pořadatelské kapitoly musím zmínit i práci našich členů, 

která není u nás vidět a možná o ni řada lidí vůbec. Jedná se o práci kolektivu kolem Luboše 

Kadidla, který se stará o měření s časomírou na nejrůznějších soutěžích. 

Dále bych rád připomněl také skrytou práci Pavla Hrnčíře, který je tvůrcem a 

administrátorem databázového systému přihlašování závodníků do závodů jednotlivců, který 

provozujeme na našem webu stovky.cz. O využívání tohoto systému je velký zájem a naši 

práci využívají pořadatelé závodů z celé republiky. 

Další činností sboru byla sportovní činnost sboru v soutěžích dospělých. Pro smazání 

výkonové ztráty za ostatními družstvy byla provedena po mnoha letech velká investice do 

soutěžního stroje. Za velkou pomoc a spolupráci v této oblasti mě dovolte poděkovat panu 

Hermonovi, který naší soutěžní technice věnoval mnoho hodin svého času. 

Nyní krátce k výsledkům v soutěžích. Postupové soutěže začaly okrskovým kolem 

v Oldřiši, ze kterého obě naše družstva postoupila do okresního kola v Kamenci.  

V tomto závodě obsadili muži 6. místo a ženy 2. místo, kterým si zajistily postup do 

krajského kola, které se konalo 30. července v Pardubicích. Zde se ženám nepodařilo 

potvrdit výborné výsledky z běžeckých disciplín a po nepříliš povedené disciplíně požární 

útoku obsadily celkové 5. místo. Na Mistrovství České republiky v Brně následně za družstvo 

Štěpánova startovaly dvě naše závodnice Iveta Drašarová a Michaela Doležalová. 

Družstvo žen se dále zaměřovalo na účast v závodech okresní ligy v požárním útoku. 

Zúčastnilo se všech 11. závodů, v celkovém pořadí okresní ligy obsadily ženy 6. místo se 

stejným bodovým součtem jako družstvo na místě 5. Muži se zúčastnili jen 4. závodů, na 

třech závodech získali body a celkově skončili na 34. místě. Nejlepšího výsledku dosáhly 

 4



ženy při závodě ve Velkých Opatovicích – 2. místo a v Květné - 3. místo a vítězství ve 

finálových rozbězích. Nejlepším dosaženým časem byl čas 18.86 s. 

Ženy závodily také na pohárové soutěži v Mladějově, kde zvítězily a na podzimní 

pohárové soutěži v Širokém Dole. 

Závodů Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami mužů a žen se pravidelně 

mezi muži zúčastňoval pouze Jan Teplý, dařilo se mu postupně sbírat body, které mu stačili 

na celkové 28. místo. Michal Nykl se zúčastnil pouze jednoho závodu a skončil v celkovém 

hodnocení na 141. místě.  

Mezi ženami byla naše účast jen na dvou závodech – v celkovém pořadí se nejlépe 

umístila Iveta Drašarová na 34. místě a Michaela Doležalová na 46. místě. Ženy se až příliš 

zaměřily pouze na rádoby jednodušší požární útoky a trochu opustily předchozí roky dřiny na 

běžecké dráze. 

Na závěr své zprávy zhodnotím činnost s naší mládeží a dětmi. 

Práce s mládeží probíhala celý rok, děti se aktivně zapojily do přípravy a organizace 

Maškarního karnevalu, s vedoucími děti nacvičily pásmo pro Jarní setkání důchodců z naší 

obce. Zúčastnili jsme se velkého množství závodů, a to jak v soutěžích družstev, tak i 

jednotlivců v závodech na 60 m s překážkami a na 100 m s překážkami v dorosteneckých 

kategoriích. 

V postupových soutěžích mládeže družstvo starších žáků obsadilo 6. místo 

v okresním kole, mladší žáci obsadily v tomto závodě 5. místo. Umístění družstva starších až 

na 6. místě trochu mrzí, protože děti by měli určitě navíc. Dokládají to výsledky v disciplíně 

běhu na 60 m, kde sbíraly úspěchy - 1. místa Vendula Nováková, Lucie Němcová, Josef 

Novák, který dále i zvítězil v krajském kole, 2.  místo Daniela Švábová, 4. místo Lukáš 

Ondrák, 5. místo Vendula Andrlíková, 6. Markéta Petržálková. 

Nejvýraznějšího úspěchu v roce 2016 bylo dosaženo v kategorii dorostu. Družstva 

dorostenek a dorostenců nejdříve postoupila z okresního kola do krajského kola. V krajském 

kole dorostenky zvítězily v běhu na 100 m a ve štafetě 4 x 100 m, požární útok se našim 

děvčatům nepodařil a celkově si tak z krajského kola odvezla druhé místo. Naopak vítězství 

našich dorostenců se v krajském kole úplně nečekalo, ale o to více nás potěšil opět postup 

na mistrovství republiky. 

Na Mistrovství České republiky v Českých Budějovicích 4. až 7. července nás naši 

dorostenci vzorně reprezentovali a podařilo se jim obhájit loňské 7. místo i ve stále se 

zlepšující konkurenci. Podporu měli také od dorostenek, které jim přijely fandit.  
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Další soutěžní rok začal podzimním závodem v Mladějově. Družstvo mladších dětí  

obsadilo 2. místo, starší děti 9. místo, dorostenky 2. místo a naši jednotlivci dorostu ve svých 

kategoriích vždy vyhráli – Josef Novák, Markéta Petržálková, Vojtěch Šváb. 

Soutěží družstev zařazených do Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku se 

z našeho sboru pravidelně zúčastňovala minimálně dvě družstva, mladší a starší. Nejlepšího 

umístění dosáhly starší žáci v Pomezí a v Mladějově, vždy 4. místo. Mladší žáci pak byl 

nejlépe také čtvrtí v Jevíčku. Zatímco v požárním útoku naše družstva nebyla znojenou na 

stupních vítězů, v doplňkových běžeckých disciplínách na každém závodě slavila úspěch. 

V celkovém hodnocení Okresní ligy mladých hasičů skončila naše mládež na 7. a 11. 

místě v kategorii mladších žáků a na 5. místě mezi staršími. 

Družstvo dorostenek závodilo také na pohárovém závodě v Mladějově, kde si svým 

vítězstvím zajistily účast na závodu O pohár hejtmana Pardubického kraje, který se 

uskutečnil v Čeperce 15. října. A také i zde dorostenky zvítězily. 

Tradičně pěkných úspěchů dosáhla naše mládež v závodech jednotlivců na 60 m a 

na 100 m s překážkami. 

Pohárových závodů jednotlivců jsme se zúčastnili v Jablonci nad Nisou, Třebíči, 2x v 

Ostravě, 2 x v Olomouci, Bludově, Pískové Lhotě, Hlinsku a v Praze. 

V roce 2016 jsme do těchto závodů zapojili další generaci dětí, které tak začaly sbírat 

první závodní zkušenosti na běžecké dráze. 

Ve výčtu individuálních výsledků za celý soutěžní rok dosáhly nejvýznamnějších 

úspěchů Vendula Nováková, která skončila v celkovém hodnocení Českého poháru v běhu 

na 100 m mladšího dorostu na 5. místě, V kategorii středního dorostu se Kristina Dvořáková 

umístila na 7. místě, Daniela Švábová na 12. místě. Mezi mladšími dorostenci se na 16. 

místě umístil Vojtěch Šváb,  

V Českém halovém poháru na 60 m s překážkami se v celkovém hodnocení 

kategorie starších dívek nejlépe umístila Daniela Švábová na 10. místě, Vendula Nováková 

na 19. místě z celkového počtu 354 startujících závodnic. V kategorii starších žáků se 

nejlépe umístil Josef Novák na 20. místě, když na posledním závodě nestartoval a Vojtěch 

Šváb na 52. místě z celkového počtu 334 startujících závodníků. 

 Úspěšnou akcí pro mládež, bylo uspořádání letního soustředění pro děti na 

Březinách ve dnech 24. 7. až 30. 7. Dovolte mě poděkovat všem vedoucím za perfektní 

přípravu a organizaci celé akce, která se opět velmi vydařila. 

Chtěl bych všem dětem, závodníkům, vedoucím a trenérům poděkovat za jejich 

celoroční práci a úsilí, za dosažené výsledky, poděkovat jim za reprezentaci sboru a také za 

reprezentaci naší obce. 
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V dětech a mládeži máme stále velký potenciál, který ale musíme dokázat přetavit do 

výchovy dalších generací členů sboru. 

 Dovolte mě poděkovat také Vám všem ostatním členům sboru za Vaši práci 

v průběhu celého loňského roku. Musím také poděkovat všem našim přátelům, příznivcům, 

zkrátka všem, kteří nám ochotně pomáhají. 

Za podporu činnosti sboru děkuji také naší obci a všem našim sponzorům za přízeň, 

kterou nám věnovali. 

Protože stojíme na prahu nového roku, chtěl bych Vám všem popřát především 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinném životě a samozřejmě mnoho sil do naší další 

společné práce. 

 

Děkuji za pozornost. 
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