ZPRÁVA O ČINNOSTI
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JABLOŇANY
ZA ROK 2014
Úvod
Jabloňany 13. 12. 2014
Bratři a sestry, vážení hosté,
když jsme uzavírali rok 2013 na poslední valné hromadě, která se konala 14. 12. 2013, tak
jsme ho hodnotili jako mimořádný pro náš sbor – byla uvedena do provozu nová CAS a
zbudováno nové sociální zařízení v Luhu, které slouží nejen pro potřeby SDH atd.
Podobně hrdě se můžeme podívat i za rokem letošním, pro který jsme si na začátku roku
napsali dlouhý plán činnosti, přitom ale některé úkoly byly velmi odvážné nebo ve smyslu že
se pokusíme, jen zjistíme apod.
Proto je výborné, že se nám letos podařilo všechny tyto úkoly splnit a v mnoha oblastech jsme
tato očekávání i předčili. Příkladem některé uvedu už zde v úvodu, ale proti tomu stojí ostatní
„běžná činnost“ v kulturní a společenské oblasti spolku, sportovní činnosti mužů, činnosti
kolektivu mládeže a v úzké spolupráci a podpoře Jednotky SDH obce.
Mimořádné události letošního roku byly:
- otevření diskuse a navazující příprava projektu pro zbudování nadstavby nad zbrojnicí
- získání prostředků a pořízení nové požární stříkačky pro sport mládeže
- samovýroba sportovních překážek pro mládež a muže a další materiální dovybavení
mládeže za významné podpory získaných sponzorů
- přidělení grantu od Povodí Moravy na pořízení nového přívěsu
Úvodem mi ještě dovolte předem poděkovat jak jednotlivcům, kdy je vždy třeba nějakého
nápadu, osobní inciativy nebo kroků k rozhýbání ostatních, tak i všem členům sboru,
partnerům sboru a speciálně i mnoha stávajícím i novým sponzorům, kteří se podílí na naši
rozsáhlé a pravidelné činnosti, o které se dozvíte níže.
Zpracoval: Jaroslav Machač ml.

www.sdhjablonany.cz

www.sdhjablonany.rajce.idnes.cz
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Zpráva o činnosti sboru
8. února se konal již tradiční 3. Okrskový ples, tentokrát ve Voděradech, z naší obce se
účastnilo na vydařeném plese cca 35 hasičů a občanů z Jabloňan.
8. března (po několikaletém váhání, zda se do toho pustit) jsme uspořádali v naší obci první
sběr elektroodpadu, který je zařazen do celorepublikového systému www.recyklujteshasici.cz
a účastní se ho přes 1 tis. sborů.
Náš první svoz elektrodopadu, do kterého se zapojil celý sbor včetně mladých hasičů,
předčil množstvím sebraných starých spotřebičů naše očekávání- bylo posbíráno: 14 ks
chlazení - ledničky, mrazáky..; 23x velké spotřebiče - pračky, sporáky atd.; 27x TV, monitory
a naplněno 7 malých bagů - malé spotřebiče (počítače, vrtačky, vysavače, mikrovlnky,
fény...). Tímto jsme pomohli nejen životnímu prostředí, ale i ulevili našim občanům s úklidem
a získali prostředky na činnost mládeže. http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Sber_elektroodpadu_v_nasi_obci/
V lednu jsme pokračovali v započatých prosincových pracích na výrobě stání pro druhé
zásahové vozidlo a sklad pro potřeby sboru v areálu Zepo Bořitov. Opláštění jsme
realizovali z dalších dovezených zakoupených vrat v rámci kondičních jízd s Dafem a
zapůjčeného přívěsu od pana Starého. Vrata zajištěny z Blanska a Černé Hory. Při montáži
bylo využito vozidla Daf a jeho vybavení – zdroj elektřiny, osvětlení i nářadí a další vybavení
vozidla. Před prázdninami přesun koňské stříkačka do nově vzniklých prostor.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/JSDH_SDH_priprava_garazovych_prostor_v_arealu_ZEPO_Boritov_stredisko_Jablonany_2013_2014/

2. 4. jsme provedli odzimování sociálního zařízení v Luhu (přes zimu jsou sociálky
kompletně odvodněny, aby se nemuselo vytápět), dále byl proveden úklid okolí unimobuňky,
sběr listí a drobná úprava terénu.
14.4.2014 Čištění, údržba požární nádrže (použito: CAS 15 Daf, elektrocentrála, el. kalové
čerpadlo, brodící neoprenové kalhoty, motorová pila, motorové čerpadlo, ženijní nářadí a
další..) ( provedeno ve spolupráci s p. Kovářem P) http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/JSDH_-_cinnost_duben_2014/
26.-27. 4. jsme se již tradičně účastnili na požádání HZS JMK s naší AS 16 Sachsenring na
dnu Otevřených dveří v depozitáři Technického muzea Brno. Po oba dny expozice naši
dva členové Josef Havlíček ml. a Kamil Havlíček prováděli odborný a častý výklad o vozidle,
mimo jiné Josef Havlíček ml. se podílel na zajištění stanoviště preventivně výchovné činnosti
Hasík. Této akci předcházela důkladná očista a příprava vozidla po zimě.
www.firebrno.cz/brno/vystavu-v-depozitari-technickeho-muzea-brno-navstivilopreshttp://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Prehlidka_automobilove_techniky_2014_v_Reckovicich_depozitar_TMB_v_Brne_26.4.2014__27.4.2014/

V měsíci květnu letošního roku byly svépomocně zhotoveny dvě nové udírny. Udírna,
kterou do té doby disponoval náš sbor, už dosluhovala. Také se především kvůli velkému
počtu akcí (VCB, pouť, soutěž mládeže, dětský den…) zvyšovaly provozní a kapacitní nároky
na uzení. Obě nové udírny mají odnímatelnou stříšku a nerezovou spodní část, na které je
udírna postavená, a kovové topeniště. Jedním tímto topeništěm už sbor disponoval, druhé se
nám podařilo získat jako sponzorský dar od pana Martina Dvořáka. Na výrobě bylo
odpracováno 90 brigádnických hodin. Hlavní část výroby provedli Jiří Horák z Luhu a Michal
Musil za občasné pomoci Jakuba Ocetka, Marka Vlacha a Pavla Hubeného.
10. 5. Proběhla okrsková soutěž ve Voděradech, kde jsme se umístili na 2. místě a
premiérově bylo zapojeno i družstvo a jednotlivci nově vznikajícího dorostu. Na tuto soutěž
MH (dorostenci) přejížděli ze soutěže OLM z Vavřince a exkurze.CPS HZS JMK v Blansku.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Okrskova_soutez_v_pozarni_utoku_a_100_metru_s_prekazkami_-_Voderady_10._5._2014/

1.6. náš sbor uspořádal 3.ročník soutěže v požárním útoku který, byl zařazen do Velké ceny
Blanenska. Letos k nám zavítalo 33 družstev mužů a 12 družstev žen. Sportovní areál v Luhu
byl perfektně připraven a samotná soutěž organizačně dobře zvládnutá, a protože nám přálo i
počasí,byl tento ročník kladně hodnocen od soutěžících i od diváků. Přípravy a průběh byli
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hodně náročné a všechny, kteří se na soutěži podíleli, toto stálo hodně energie a času, tímto
jim za to patří dík.
14.6. jsme se zúčastnili na oslav výročí 110 let vzniku SDH Skalice nad Svitavou. Po
slavnostním průjezdu obcí byly do ukázek zapojeny obě naše zásahová vozidla vč. např.
ukázky čerpání vody pomocí elektrického kalového čerpadla a centrály.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Oslavy_110_let_od_zalozeni_SDH_Skalice_nad_Svitavou_14._6._2014/

14.6. se naši 2 členové (Marek Vlach a Zita Havířová) rozhodli spojit své životy svatbou,
kterou jsme jim zpestřili tradičním zalíkováním. Zalikování probíhalo v areálu družstva, kde
novomanželé museli provést zásah u havarovaného autobusu.
22.6.2014 Na žádost HZS JMK jsme se zúčastnili s našim starším vozidlem AS 16
Sachsenring komentovaného defilé historické i současné hasičské techniky u příležitosti
150. výročí založení hasičů v Brně. Původně jak bylo avizováno měla být naše AS 16
vystavena v rámci těchto oslav v lednu ve Vaňkovce v Brně, ale kvůli hmotnostnímu omezení
z této prezentace sešlo.
Slavnostní defilé na Náměstí svobody v Brně bylo vyvrcholením těchto oslav a předvedlo se
zde výstavou a slavnostním průjezdem v centru Brna více jak 50 kusů mobilní požární
techniky. Byla zde zastoupena jak stará i nová vozidla hasičů včetně naší AS 16 (z našeho
okolí se ještě účastnila technika sborů: Vratíkov, Lipůvka a další).
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/150_let_od_zalozeni_hasicu_v_Brne_22._6._2014/

4. až 6. 7. proběhly tradiční (3 denní) pouťové oslavy včetně večerních zábav a pestrého
občerstvení tekutého i z udírny nebo grilu.
20. 7. jsme se účastnili oslavy 130 let od založení SDH Kochov u Letovic s ukázkou AS 16.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Oslavy_130_let_od_zalozeni_SDH_Kochov_u_Letovic_20._7._2014/

30. - 31.8.2014
jsme se účastnili 4. ročníku Pryrocaru (Největší setkáni hasičů a
požárních automobilů
na letišti v Přibyslavi.
Letos ho navštívilo
přes 25 000
návštěvníků, na
jednom místě se
setkalo 303 požárních
automobilů zařazených
v IZS, což je nový
národní rekord, 80
kusů historické techniky a zhruba
stovku dalších hasičských aut jsme
viděli na odstavných parkovištích.)
Akce se účastnilo celkem 16 členů
(7dospělých, 9 dětí). Od pátku do
soboty jsme se účastnilo s AS a na
sobotu dojela CAS i s mladými hasiči.
Všichni přítomní měli možnost si
prohlédnou statické i praktické
ukázky vybavení a techniky
používané JSDH, HZS ČR, HZS
podniků a dalších složek IZS (PČR,
ZZS, armády… ). Na své si přišla i
mládež v doprovodném programu.
Akce byla hodnocena zdařile, přesto
jsme ji kvůli prudkému dešti v podvečer předčasně opustili všichni již v sobotu.
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7. 9. jsme se s fotbalisty a obcí podíleli na organizaci tradičního rozloučení s prázdninami,
které díky posunutému termínu bylo nazváno „Vzpomínání na prázdniny“.Pro děti jsme
připravili několik stanovišť s plněním různých úkolů a byla připravena samozřejmě projížďka
hasičským vozidlem (DAF). Pěkné počasí přispělo k hladkému průběhu programu. Děti si
opět odnesli nejen hromadu vzpomínek.
Poděkování patří také Mateřskému centru Jablíčko za zapůjčení skákacího hradu, ale i všem
pořadatelům, kteří pomohli s přípravou a realizací nedělního odpoledne.
13.9.2014 O pohár Svazku Svitava v Chrudichomech, 4.místo požární útok a 4. místo
doplňková soutěž.
Koncem září jsem uspořádali v naší obci Druhý ročník soutěže mladých hasičů v požárním
sportu v disciplínách ZPV a premiérově rozšířena o první ročník soutěže dorostu,
tentokráte s novým názvem Jabloňanské Fáberky 2014
Soutěže se zúčastnilo cca 500 osob v areálu (cca 290 dětí + 90 doprovázejících + diváci)
- 24 hlídek v kategorii mladších žáků
- 19 hlídek v kategorii starších žáků
- 49 jednotlivců v kategorii dorost
Do pořadatelské, rozhodčí činnosti zapojeno celkem cca 40 osob – někteří členové SDH
Jabloňany, rodiče HM, členové MK Jabloňany, samotní mladí hasiči a členové SDH: Velké
Opatovice, Bořitov, Doubravice, Drnovice a další.
Soutěž opět vedla v okolí obce (přes Babu, Fáberky až za Skalický vodojem). Pro letošní
ročník zkušebně přesunut start i stanoviště střelby do místa dění – na sportování dráhu v Luhu
a zajištěn přenos obrazu tentokráte ze stanoviště překonání překážky po vodorovném laně
v žákovské kategorii a šplhu v kategorii dorostu. Přesunutí těchto dvou kategorií blíže ke
startu došlo k zatraktivnění pro přítomné diváky a ostatní soutěžící. Pro děti čekající na start,
nebo vyhlášení jsme díky MC Jablíčko Lysice zajistili skákací hrad a malování na obličej.
Nejen díky podpoře a zapůjčení stanů od Heineken Česká Republika, a.s., SDH Lysice, Malá
Lhota a dalších organizací se nám podařilo částečně odděli start od diváků dle požadavků
pravidel a připravili jsme zázemí a trať (s malým počtem lidí – organizátorů) na vyšší úrovni,
než bývá obvyklým standardem na těchto soutěžích. V nejistém podzimním počasí bylo
připravené kryté zázemí pro převážnou část soutěžících, které bylo přislíbeno v organizačním
zabezpečení a pozvánce na soutěž. I tyto úpravy se nám osvědčily.
Soutěžní nedělní mlhavé ráno pro některé pořadatele po pár hodinách spánku začínalo
v brzkých ranních hodinách spočívající v dokončení příprav a kontrole tratě, navezení a
zprovoznění zbývajícího zázemí soutěže a končilo večerním úklidem již ve větším počtu.
Toto úsilí bylo ohodnoceno nadstandardní účastí soutěžících nejen zapojených do okresní ligy
mládeže, ale i sborů, kteří tuto soutěž pojali jako přípravu na podzimní kolo Celostátní hry
Plamen konané za čtrnáct dní v Lysicích.
Soutěž i vyhlášení žákovských kategorii proběhly dle nastaveného harmonogramu soutěže,
ještě před vyhlášením žáků byla po kontrole regulérnosti trati hlavním rozhodčí a pořadatelem
hned návazně odstartována kategorie dorostu. Bohužel někteří dorostenci nezvládli orientaci
na trati a začaly se tvořit skupinky, které se následně i hromadně přesouvaly mezi stanovišti,
čímž došlo ke znehodnocení celé soutěže jednotlivců. Následně hlavní rozhodčí reagoval na
protest jednoho ze soutěžících a rozhodl o nezařazení výsledků soutěže do OLM dorostu.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_OLM_-_soutez_ZPV_-_Jablonanske_Faberky_2014_-_Jablonany_28._9._2014/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Dorost_-_soutez_ZPV_-_Jablonanske_Faberky_2014_-_Jablonany_28._9._2014/
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Koncem září, v rámci příprav tratě na soutěž MH a dorostu, jsme provedli těžbu dřeva
napadeného kůrovcem na připravovaný altán, které jsme získali od majitelů dotčených
lesních pozemků. Vytěžená kulatina byla následně odvezena na pořez na pilu. 6.11. bylo
provedeno dočištění řeziva a uloženo k sušení v dohodnutých prostorách. Následně bude
použito ke stavbě altánu s příručním skladem ve sportovním areálu v Luhu pro potřeby MH a
sboru. Plánované terénní úpravy pro altán jsou plánovány dle možností počasí ještě v letošním
nebo příštím roce.
V průběhu měsíce října proběhla ve sportovním areálu v Luhu za účasti soutěžního družstva
mužů úprava startovního prostoru. Vyšlapané a poškozené travní drny byly vyměněny za
betonovou dlažbu, která je uložena na štěrkové drti a ohraničena obrubníkem. Tímto se mimo
jiné zamezí vyšlapání odrazových stop a start bude pro všechny družstva stejný. Celkem bylo
na této úpravě odpracováno 110 brigádnických hodin.
30.10. proběhlo zazimování techniky: výjezdová AS 16 Sachs. Sportovní PS 19 a nová dětská
PS 18 připraveny k zimnímu odpočinku.
V průběhu roku jsme se přihlásili do celostátní Ankety dobrovolní hasiči roku 2014 –
přihlášena byla akce Hasičské dopoledne pro místní Základní školu Jabloňany a sousední
Mateřskou školku Obora (detail viz níže). Tato anketa si klade za cíl ocenit práci SDH a
Jednotek SDH, do TOP 5 v naše regionu se dostal SDH Bořitov. 4 členové měli následně
možnost se zúčastnit slavnostního vyhlášení finále v Městském divadle Brno.
17.11. proběhl tradiční sběr starého
železa, který byl od dobré zkušenosti
z jara rozšířen i o sběr elektroodpadu
a nově i sběr starého papíru, který byl
sebrán po potřeby místní základní
školy.(Staré železo cca 3 tuny,
Elektroodpad: 18 TV/monitor, 4
lednice, 6 praček, 7 big bagů malých
spotřebičů, Starý papír cca 460 kg pro
potřeby místní ZŠ (odvoz k výkupu
zajištěn Daf+přívěs v rámci kondičních
jízd))
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Sber_elektroodpadu%2C_stareho_papiru_a_zeleza_v_nasi_obci/
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7.12. byla provedena úprava nájezdu do garáže pro AS 16 Sachsenring, která je umístěna
v areálu místního zemědělského družstva. Nájezdová plocha byla nejprve upravena, poté
prosypána drceným betonem a následně uválena. Takto zpevněný nájezd bude lépe sloužit
k vyjíždění a najíždění a to i za mokra, než zde dřívější travní porost. Na této akci bylo
odpracováno 14 brigádnických hodin a podílelo se na ní 7 členů SDH
Zpracoval: J. Machač, J. Ocetek, P. Machač

.
Aktivity v rámci celého roku:
Již od konce loňského roku probíhala diskuse, ale především konkrétní kroky k zajištění
financování a pořízení nové požární stříkačky pro sportovní činnost mládeže.
Po více jak ¾ ročním úsilí se podařilo do Jabloňan získat novou PS 12 (1,8), které byla
přivezena na začátku září. Více o způsobu pořízení v Pořízení nové PS pro mládež, překážek a
dalšího materiálního vybavení pro MH 2014
S ohledem na potřebu vytvořit tréninkové a soutěžní podmínky pro mládež v podobě překážek
používaných pro požární sport (dle pravidel Plamen a CTIF) jsme během celého roku
přerušovaně pracovali na svépomocné výrobě těchto soutěžních překážek pro mládež,
které jsou variabilní a použitelné i pro soutěže mužů, žen a dorostu.
Pokud bychom tyto překážky měly nakoupit, tak by bylo třeba cca 160 tis. Kč. Tyto překážky
jsme si vyrobily (nebo některé budeme ještě dodělávat) víceméně za cenu materiálu, tj. za cca
30 tis. Kč. Pro výrobu překážek pro mládež jsme se pokusili získat i dotace z Ministerstvy
školství, které přerozděluje OSH v Blansku, bohužel kvůli absenci podvojného účetnictví
jsme byli vyřazeni, přesto se nám dostalo pochopení a uznání za naši rozsáhlou činnost
s mládeží.
Výroba probíhala v prostorách a za materiální podpory J. Machače st. a P. Machače a za
pomoci dalších členů – více o výrobě překážek v příloze níže.
Na začátku roku bylo započato s přípravou projektu na možnou realizaci nadstavby nad
hasičskou zbrojnicí, která by sloužila nejen pro potřeby SDH. Prvním výstupem této
aktivity, kterou jsme vedli a připojili se i zástupci Malé kopané Jabloňany, Základní školy
Jabloňany a Sokolu byla úvodní studie Multifunkční interiérový prostor pro Jabloňany, která
byla předložena na projednání zastupitelstvu obce 25. 2. 2014.
Cílem studie bylo otevřít diskusi o smysluplnosti této stavby a případně získat prostředky na
přípravu stavební projektu. Zastupitelstvo tento cíl na uvedeném jednání nepřijalo, přesto
jsme pokračovali v dalších krocích s ohledem na potřebnost této stavby (i s ohledem na
potřeby místní školy), které spočívali v:
- předjednání stavby s vlastníky sousedních pozemků
- opakovaném projednání a odsouhlasení zahájení příprava na zastupitelstvu obce
- výběru a zajištění projektanta pro přípravu stavebního projektu
- vytvoření pracovní skupiny ze zástupců SDH, Malé kopané a OU Jabloňany
- diskuzích a přípravě stavebního projektu pro zajištění stavebního povolení
Současný výsledný stav, který byl i ovlivněn nutností řešení nevyhovujícího stavu sociálních
zařízení v místní hospodě, je, že je nyní připraven projekt pro stavební povolení a bude ještě
dopracováván rozpočet stavby.
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V září jsme finalizovali a podali
žádosti o grant pro SDH, které
vypsalo Povodí Moravy, s. p. již
na začátku prázdnin. Detailní a
poctivá příprava žádosti o grant
se vyplatila, neboť jsme byli
vybráni (společně ještě se 2 sbory
z Moravy) z celkem 45
přihlášených sborů a obdrželi
jsme grant 40 tis. Kč na
pořízení Povodňového přívěsu
v kombinaci pro Jednotku a
SDH (v rámci efektivního
vytížení na dopravu materiálu na
soutěže mládeže).
Detailní projekt (který obsahoval
2 žádosti, 2. neúspěšná žádost byla na nůžkový stan s výukovou stěnou pro mládež) měl
celkem 22 stran včetně příloh technického řešení, rozpočtu a dalších nezbytných náležitostí.
Dne 19. listopadu byli pak členové, kteří se podíleli na přípravě projektu (J. Machač, J. Horák
a P. Machač) pozváni na slavnostní předání symbolického šeku od generálního ředitele
Povodí a na prohlídku vodohospodářského dispečinku. Realizace projektu je plánována na 1.
pololetí příštího roku, ikdyž některé přípravné kroky již započaly letos.
Předmětem grantu je pořízení a vestavba jednonápravového přívěsu za nákladní a osobní
automobil (ložná plocha min. 1,2 x 2,5 m, celková nosnost min. 1,3 t, připojení pomocí ISO
koule za CAS i os. automobily), který bude sloužit pro potřeby:
- Jednotky SDH obce Jabloňany jako Povodňový přívěs v rámci plnění úkolů IZS z
předurčenosti Jednotky pro ochranu obyvatelstva pro Boskovicko a JMK.
- SDH Jabloňany – pro přepravu požární stříkačky na soutěže mládeže a hospodářské využití.
Zpracoval: J. Machač
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Zpráva o sportovní činnosti mužů
V letošní sezoně jsme se již tradičně zúčastnili kompletního seriálu soutěží Velké ceny
Blanenska, ve které jsme s počtem 83 bodů obsadili celkové 12. místo. Toto lze považovat za
relativní neúspěch, protože jsme si před sezonou vytyčili cíl být v top 10, ale ve velké
konkurenci, která v této lize je, je i takovéto umístění úspěchem. Nejlepší závody na VCB se
nám vydařily ve Žďáře, kde jsme obsadili 1. místo a 3. místo na domácí trati v osobním
rekordu 17,10, který byl zároveň 5. nejlepším časem letošní sezony vůbec.
Dále jsme se pravidelně
zúčastňovali Velké ceny
Prostějovska, kde jsme s 97
body obsadili celkové 7.
místo, což hodnotíme jako
velký úspěch. Zde se nám
nejlépe vedlo v Soběsukách
1.místo, ve Stražisku 2.
místo a v Lipové 3. místo.
Z dalších lig jsme
několikrát zavítali na
Velkou cenu Vyškovska,
kde jsme vyhráli v
Hlubočanech a v Šaraticích
obsadili 4. místo. Byli jsme i
na dvou závodech Extraligy ČR v Plumlově a Lipové kde jsme bodovali 15. a 11. místem.
Dále jsme letos, jako již tradičně od roku 2005, vypomáhali firmě ZEPO Bořitov, kde jsme si
formou brigád na údržbě odchovny a pastevního areálu v Jabloňanech přivydělávali na
vybavení pro požární sport. Hlavní částí prací bylo sečení trávy, sběr kamenů na poli, opravy
ohrad, údržba seníku atd.
Bohužel letošní rok byl pravděpodobně posledním rokem, kdy jsme měli tuto možnost a to z
důvodu reorganizace firmy ZEPO Bořitov. Za takřka desetiletou dobu trvání těchto brigád
jsme odpracovali přes 2700 brigádnických hodin.
Zpracoval: J. Ocetek
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Zpráva o Preventivně výchovné činnosti
Ve školním roce 2013/3014 jsme opět pokračovali v Preventivně výchovné činnosti Hasík v
místní Základní škole. V první polovině roku jsme absovovali dvě návštěvy, při kterých jsme
děti seznámili s činností hasičů a poradili jim jak se zachovat nejen v tísňových situacích.
Třetí výukový blok (bonusový) se uskutečnil červnu v Boskovicích na Požární stanici HZS
JMK. http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Preventivne_vychovna_cinnost_HASIK_CZ_-_Skolni_rok_2013_-_2014/
V červnu jsme pro žáky místní ZŠ připravili již 2. ročník dopoledního programu s
hasičskou tématikou v našem hasičském sport. areálu. Letos jsme na ně nově pozvali i děti z
MŠ Obora, pro které jsme si do sousední vesnice přijeli ráno naší CAS.
Bohatý program jsme museli díky dešťovým přeháňkám operativně měnit, ale hasiče ani děti
to nijak nezahnalo do úzkých. Pro děti byly připraveny různé sport. disciplíny:
- střelba ze vzduchovek; - srážení kuželek has. hadicí; - hašení "hořícího" domku pomocí
džber. stříkačky; - štafetový běh mix (kombinace štafet: 4x60m, CTIF a štafety dvojic); požární útok, který po prvotní ukázce od přítomných MH absolvovali i ost. děti včetně
nejmenších z MŠ.
Při vydatnějším dešti děti vyčkávaly pod připraveným stanem nebo přístřeškem na hřišti. Tyto
pauzy paní učitelky vyplňovaly hrami, zpěvem nebo svačinou, kde pro děti jsme opékali
špekáčky.
Pro děti jsme provedli ukázku zásahu hašení požáru popelnice, kdy navíc během zásahu došlo
k fingovanému zranění paní učitelky, která "upadla za schodů“ a zůstala ležet na zemi. Hasiči
poskytli první pomoc „zraněné učitelce“ čímž děti nejen uklidnili, ale i pobavili komentářem
k zásahu.
Dále si děti zastříkali z proudnice, vyzkoušeli si has. vybavení nebo i děti ze ZŠ jsme svezli v
CAS. Při závěrečné nástupu děti dostaly na památku „certifikát o účasti na has. kurzu“. Děti z
MŠ jsme odvezli zpět na Oboru a ty si ve zbývajících dnech škol. roku (dle inf. od paní
učitelky) hrály ve školce na hasiče.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Dopoledne_s_Hasici_Jablonany_s_hasicskou_tematikou_pro_ZS_a_MS%2C_2._rocnik_25._6._2014/

Mimo tuto preventivně výchovnou činnost (PVČ) se naši instruktoři Hasík, členové Josef
Havlíček ml. a Petr Machač účastnili dalších akcí nejen v okolí obce:
• 19. července 2014 stánek PVČ Hasík na Oslavách 130 let SDH Rozseč nad
Kunštatemhttp://evahab.rajce.idnes.cz/Oslava_130_let_od_zalozeni_SDH_Rozsec_nad_Kunstatem/
Josef Havlíček ml. se zapojil i do akcí pořádaných nejen HZS JMK
• 7. dubna do 11. dubna 2014 Nemocnice zvířátek stánek PVČ Hasík Brno , kde si děti
z brněnských mateřských škol v improvizované Nemocnici zvířátek mohly
vyzkoušetvyšetření na ambulanci, návštěvu rentgenu, operačního sálu nebo oční
ordinace, to vše se uskutečnilo v otevřelné Vyšší odborné škole zdravotnické v Brně,
této akce se zůčastnilo a školu celkem prošlo přes 550 školáků.
•

•
•
•

•

http://www.b-tv.cz/ocima-btv.html?ep=2919

26. dubna do 27. dubna 2014 stánek PVČ Hasík Brno Řečkovice ku příležitosti
Přehlídky automobilové techniky 2014 v Řečkovicích depozitář TMB v Brně, ketré
jsme se opět účastnili i s AS 16
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Prehlidka_automobilove_techniky_2014_v_Reckovicich_depozitar_TMB_v_Brne_26.4.2014__27.4.2014/

23. května 2014 účastna stánku PVČ Hasík Brno na Kraví Hoře s názvem: Hvězdy na
Kraví Hoře, den IZS
22. června stánek PVČ Hasík Brno na Náměstí Svobody
29. června Výstava a defilé hasičské techniky k výročí 150 let Hasičů z povolání
v Brně. http://www.firebrno.cz/brno/pozar-na-brnenskem-namesti-svobody-hasilo-temer-50
27. června 2014 stánek PVČ Hasík Brno Náměstí Svobody akce Hurá prázdniny
https://plus.google.com/photos/+HZSJihomoravsk%C3%A9hokraje/albums/6029986472782224353

Zpracoval: P. Machač, J. Havlíček ml.
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Zpráva o činnosti kolektivu mládeže
V kolektivu mládeže v roce 2014 je 28 evidovaných dětí ve věku 5 – 17 let, v letošním roce
přijat nový člen Jakub Staněk z Obory, který se aktivně zapojil do tréninků i jeho rodiče do
pomoci při dopravě na soutěže
V roce 2014 schůzky kolektivu mládeže SDH Jabloňany pokračovaly po zimní přestávce
činností od poloviny ledna jednou týdně v rozsahu cca 2 hodin a dle potřeby před soutěžemi
dvakrát týdně celkem cca 50 schůzek.
Schůzky se konaly v zasedací místnosti OÚ, zde jsme připravovali mimo jiné na jarní soutěže
pořádané ve vnitřních prostorách. Od poloviny dubna se konaly v Luhu na sportovní dráze a
blízkém okolí, kde jsme se připravovali na Jarní kolo celostátní hry plamen následující
soutěže v PÚ a štafetách zařazených do Okresní ligy mládeže. Říjen až prosinec se schůzky
konaly v zasedací místnosti OÚ,zde jsme připravovali na listopadové soutěže ve vnitřních
prostorách a seznamovali jsme mládež s preventivně výchovnou činností Hasík.
V červnu jsme uspořádali celodenní
akci spojenou s dopolední soutěží v
Březině v požárním útoku a štafetě
dvojic. Po soutěži MH následovala
soutěž dorostu, kde jsme zapojili
jedno smíšené družstvo dorostenců
v požárním útoku (100m, široké
hadice). Po PÚ následovala soutěž
jednotlivců v kategorii dorost, do této
soutěže a dalších letošních
premiérově uspořádaných pro dorost
jednotlivci jsme se nezapojili
z důvodu dosavadní absence překážek
pro trénink kategorie dorostu
jednotlivci.
Ještě před ukončením soutěže dorostu
jsme se přesunuli do Senetářova, kde
od 18 hod začala soutěž v požárním
útoku mladších, po kategorii mladší
žáci následoval bohatý doprovodný
program ku příležitost výročí založení
SDH Senetářov. Bubenické vystoupení
členky MH Senetářov, tanec se psem a
další. Cca od 22 hod byla připravena
ohňová show, při které se tajil dech
nejen dětem, ale i všem přítomným
divákům. Od 22hod zahájena noční
soutěž v kategorii starší žáci. Ze soutěží
jsme se vraceli cca kolem půl druhé v
noci. Tato akce byla dětmi opět hodnocena velmi kladně, v roce 2015 by jsme chtěli
celodenní akci zopakovat, tentokráte dle pořadatele v novém hasičském
areálu..http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_OLM__soutez_4._rocnik_detskych_nocnich_zavodu_Senetarov_28._6._2014_vyroci_SDH/
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Podobně náročné byly letos další tři soboty, kdy jsme absolvovali dvě soutěže v jeden den
• Rájec + Šebetov
• Habrůvka + Borotín
• Vavřinec + okrsek (dorost) Voděrady
Za rok 2014 jsme absolvovali celkem 22 soutěží (v roce 2013 celkem 19 soutěží)
• z toho 19 zařazených do OLM Blansko (pořádaných soutěží zařazených do OLM
Blansko 26)
• jedna účast na okrskové soutěži (premiérový útok v kategorii dorost)
• dvě soutěže – Celostátní hra PLAMEN
Nejlepší umístění mladších (podrobné výsledky
v příloze)
• 2. místo – 3x
• 3. místo – 4x
• 4. místo – 2x
• 5. místo – 2x
Nejlepší umístění starších(podrobné
v příloze)
• 1. místo – 2x
• 2. místo – 1x
• 3. místo – 2x
• 4. místo – 5x
• 5. místo – 4x

výsledky

Námi nejvíce ceněné umístění starších žáků
 1. Místo v disciplíně PÚ (z 33 družstev, plnící terče) Plamen 2013/2014
 4. Místo po podzimním kole Plamen 2013/2014 (z 33 družstev, ZPV+štafetapož.
Dvojic)
 1. Místo soutěž Doubravice OLM (z 11 družstev) PÚ + štafeta 4x60m
Dále jsme pokračovali v Celostátní hře Plamen ročník 2013-2014, kde jsme se umístili:
- Mladší - 13 z 33
- Starší – 8 z 33
Celkové umístění mladších v Okresní lize mládeže v kategorii MLADŠÍ ročník 2013
je 6. místo z 44 družstev.
Celkové umístění mladších v Okresní lize mládeže v kategorii STARŠÍ ročník 2013
je 8. místo z 37 družstev.
Na soutěžích v roce jsme se účastnili s jedním až 4 družstvy dle aktuální účasti dětí.
Nově jsme se zapojili i s jednotlivci v soutěžích ZPV dorostu. (a ne zrovna špatně např. Patrik
Prudký 5. z 19. jednotlivců Plamen Lysice, 3. místo ze 17. Jabloňany, Patrik Fojt 5. ze 17.,
Ondřej Vlach 7. ze 17 nebo Markéta Nečasová 3. místo ze 6. také v Jabloňanech).
Lepším úspěchům v požárním útoku přispívalo i zapůjčení výkonnějších PS než námi
používaná PS 12, za tato zapůjčení patří velký dík SDH Senetářov, Bořitov a při jedné soutěži
i SDH Brodek u Konice.
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Námi nově zakoupenou PS 12 TAZ 1800 (v září) jsme premiérově použili na soutěži
v Habrůvce, kde jsme se s ní seznamovali a při soutěži se nám projevily nedostatky ve
způsobu připravování základny (doposud neprojevené – poprvé byla voda rychlejší než děti a
došlo k zasukování B hadice, tyto nedostatky jsme na tréninku odstranili změnou v přípravě
hadic na základně a na následující, bohužel poslední letošní soutěži v PÚ ve Sloupě mimo
OLM starší žáci obsadili 1. místo, mladší žáci 2. místo.
Doprava na soutěže převážně soukromými osobními automobily rodičů dětí a instruktorů. Do
blízkého okolí v rámci kondičních jízd doprava pomocí CAS (i když v rozporu s vyhláškou a
rizikem řidiče na případný postih).
Instruktoři, členové SDH Jabloňany pokračující v činnosti na přípravě mládeže k soutěžím:
Hlavní vedoucí: Machač Petr, vedoucí: Havlíček Josef ml., Štarha Jakub, instruktor: Dvořák
Martin ml., nově podpora nejen na soutěžích a při dopravě Machač Jaroslav ml. a Horák Jan
Velký dík rodičům, členům SDH Jabloňany za spolupráci a pomoc, nejen při dopravě
soukromými osobními automobily na soutěže.
Vybrané výdaje SDH na kolektiv mládeže v roce 2014
• PS 12 TAZ 1,8 přes 100 tis. Kč
• Sportovní dresy 10 000,• Sada hadic pro kategorii dorost jednotlivci 3 500,• Materiál na výrobu kladiny 13 000,• Materiál na výrobu bariér a příčného břevna 12 000,• Stojany CTIF a další 4 000,V realizaci nákup
o Povrch, kontaktní nášlapné plochy tartan 6 000,o Volnočasové aktivity pro mládež cca 3 000,o Vzduchové pušky + ochrana zraku 8 000,o Sada hadic na PÚ 9 000,Zpracoval: P. Machač
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Zpráva o činnosti Jednotky SDH obce
ORGANIZACE JSDH JABLOŇANY
JSDH Jabloňany je zařazena do kategorie JPOV ( ev.č 621186 ) jedná se tedy o jednotku
z místní působností , která zpravila, nezasahuje mimo území zřizovatele tedy obce Jabloňany.
Jednotka disponuje dvěma zásahovými vozidly a to CAS 15 DAF a AS 16 IFA FGL.
Jednotka je složena ze 13. členů, všichni tito členové se musí pravidelně podrobovat lékařské
prohlídce a někteří absolvují pravidelnou cyklickou odbornou přípravu na příslušné požární
stanici pro nás PS Boskovice.
Horák Jan

Velitel jednotky

1986

Machač Petr

Zástupce velitele

1980

Obsluha motorových řetězových pil

Ocetek Jakub

Velitel družstva

1988

Obsluha motorových řetězových pil

Štarha Jakub

Velitel družstva

1988

Vlach Marek

Strojník

1985

Machač Jaroslav

Strojník

1978

Musil Michal

Strojník

1988

Vlach Roman

Strojník

1984

Zachoval Josef

Strojník

1990

Horák Jiří

Hasič

1988

Hubený Pavel

Hasič

1991

Kužela Tomáš

Hasič

1988

Zachoval Lukáš

Hasič

1991

Obsluha motorových řetězových pil

Seznam členů JSDH 30. 11. 2014
2. ČINNOST A ZÁSAHY JSDH JABLOŇANY
Rok 2014 znamenal pro jednotky dobrovolných hasičů v celé ČR nový systém evidence
událostí. Nově se totiž události dělí na zásah a činnost. Zásahem se rozumí událost kde je
ohrožen majetek či zdraví osob. Činností jednotky se rozumí událost neakutního charakteru,
kde nehrozí poškození zdravý či majetku.
2.1 ČINNOSTI JSDH JABLOŇANY V ROCE 2014
JPO byla v roce 2014 požádána celkem v 10. případech o pomoc která spadala do činnosti
jednotek sdh. Jednalo se především o požární asistence při svářečských pracích v areálu
ZEPO Bořitov v Jabloňanech. Dále proplach kanalizace u kaple a na fotbalovém hřišti.
Dvakrát jsme prováděli likvidaci obtížného bodavého hmyzu. Asistovali jsme u čištění
požární nádrže a několikrát dovážely vodu na staveniště či oplachovali komunikaci.
2.2 ZÁSAHY JSDH JABLOŇANY V ROCE 2014
JPO byla vyslána v roce 2014 ke dvěma událostem a to požáru osobního automobilu u
místního kravína. Dále pak k požáru odpadu se zraněním jedné osoby u místního televizního
vysílače. V obou případech se jednalo o prověřovací cvičení jednotky.
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3. KONTROLA JEDNOTKY ZE STRANY HZS A PŘEDURČENOST K OCHRANĚ
OBYVATELSTVA.
V měsíci březnu prověřila vedení JSDH kontrola ze strany HZS. Ve vedení a organizaci
nebyla shledána vážnější závada.
4. VÝCVIK JSDH JABLOŇANY
V letošním roce jsme zavedly novinku při odborné přípravě a to praktický výcvik členů.
V letošním roce jsme prakticky vyzkoušely kácení motorovou pilou. Sebezáchrana slaňování
a také praktický výcvik s věcnými prostředky PO JSDH Jabloňany.
Rozšíření vybavení jednotky
V letošním roce se nám podařilo za podpory obce a Jihomoravského kraje zakoupit nové
vybavení pro jednotku:
Ruční radiostanice HYT TC 610 v počtu 6.ks. Radiostanice, které nám mimo zásahové
činnosti budou sloužit i k zabezpečení akcí konaných v Jabloňanech jako třeba závody
mladých hasičů, Velká cena Blanenska a další. Především závody mladých hasičů jsou velmi
náročné na komunikaci a jsme tento problém řešily osobními mobilními telefony členů.
Stejný problém – nepraktická zdlouhavá komunikace přes mobilní telefony – byl
identifikován i při posledním prověřovacím cvičení jednotky.
Jako další jsme zakoupily 6 ks třívrstvých zásahových obleků od firmy DEVA. Jedná se o
model Fireman Tiger plus. Jelikož je JSDH Jabloňany předurčená k likvidaci bodavého
hmyzu a dále máme ve výbavě motorovou pilu, tak příslušné předpisy přímo vyžadují jako
ochranu zasahujícího hasiče třívrstvý oblek. Více méně se i tyto obleky staly v posledních
letech standardem ve výbavě okolních jednotek.
Jako další výbavou disponujeme i zdravotnickým batohem (BEXA TEC), který doplnil naše
vybavení. Disponuje zdravotnickým materiálem, který nám umožní účinné poskytnutí první
pomocí. Dále je ve výbavě i Ambuvak s příslušenstvím. Poslouží také k zabezpečení našich
akcí jako již zmíněné hasičské závody či pouťové posezení.
Dále jsme naši výbavu o rozšířily o úhlovou brusku značky Makita.
Z ostatních věcí se jednalo dva jistící opasky, 60m jistícího lana a další drobnosti.
Zpracoval: Jan Horák
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Přehled odpracovaných hodin 2014
Příprava a organizace pouťové posezení
Pořádání ostatní kulturních a společenských akcí
Organizace soutěže VCB Jabloňany

602
42
265

Výroba překážek pro mládež
345
z toho žebřík CTIF
z toho Stojany CTIF
z toho Kladina
Oprava a údržba techniky cca
300
z toho zejména přípravu SACHSA cca
u Dafa to bylo přetěsnění některých přírub na rozvodu vzduchu a nafty cca
Při montáži osvětlení a stožáru jsme strávily cca
Těžba a příprava dřeva na altán
179
Výroba udíren
90
Úprava startu (cvičiště)
110
Údržba sportovního vybavení
25
Brigády pro Zepo
295
71
Práce (nezásahová činnost) JSDH obce
Ostatní brigádnická a dobrovolná činnost sboru (sběry, …)
221
Příprava projektu na nadstavbu (studie, projekt, …)
Ostatní dotační tituly (Nadace ČEZ, OSH BK, Povodí Moravy, …)
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60
70
150

cca více jak 200 h
cca více jak 120 h

Sportovní činnost mužů (Tréninky mužů + soutěže)
2100
Organizace činnosti mládeže (tréninky, soutěže – čas pouze vedoucích) 1508

Zdroj: Kalendář SDH Jabloňany a evidence akcí 2014

40
50
255

Plán činnosti na rok 2015
Plán činnosti SDH Jabloňany na rok 2015
1. Zapojení minimálně 1 soutěžního družstva do:
a. okrsková soutěž v požárním sportu
b. VCB (Velké ceny Blanenska)
c. VC Prostějovska, Žďárská, Vyškov
d. soutěž mikroregionu Svitava
e. vybraných soutěžích i mimo region JMK (např. Pohár v Širokém dole)
2. Uspořádání 4. ročníku soutěže v požárním sportu v rámci VCB
3. Uspořádání 3. ročníku soutěže mládeže v požárním sportu zařazeného do OLM BK
- včetně navazující soutěže pro dorost
4. Účast kolektivu mládeže na soutěžích
a. druhého, jarního, kola celostátní hry plamen 2014-2015
b. vybraných soutěžích Okresní ligy mládeže
c. soutěžích mládeže konané na okrese Blansko
d. první, podzimního kola celostátní hry plamen 2015-2016
5. Vzdělávání a zdokonalování kolektivu mládeže v základech požární ochrany
6. Příprava družstev na soutěže (mládež i muži)
7. Pokračování v preventivně výchovné činnosti Hasík
8. Dokončení výroby překážek pro sportovní činnost mládeže, dle parametrů Plamen
nebo CTIF
9. Dle požadavků účast s technikou na výstavách, ukázkách a výročích v rámci okresu i
JMK
10. Uspořádáme odpoledne s hasičskou tématikou pro místní ZŠ v Luhu
11. Úpravy terénu, terasy a zbudování altánu na cvičišti v Luhu
12. Sběr železného šrotu, elektroodpadu a starého papíru
13. Uspořádáme pouťové posezení
14. Údržba hasičského vybavení, techniky a zázemí:
a. oprava sušáku na hadice
b. oprava zadních brzd na Sachsu
c. vyčištění požární nádržky
d. …
15. Spoluúčast na pořádání Rozloučení s prázdninami a Rozsvícením vánočního stromu
s mikulášskou nadílkou (a případně na dalších pořádaných činností v obci)
16. Pokračování v přípravě projektu vybudování klubovny nad hasičskou zbrojnicí
17. Slavnostní předání a předvedení nového vybavení (přívěs, PS 12 (1,8), překážky)
18. Účast na Macocha Veteran Tour s AS 16 (v případě otevření kategorie užitkových
vozidel)
19. Pořádání okrskové soutěže (vč. mládeže)
20. Soutěž mládeže v pož. útoku
21. Zapojení SDH do úklidu v areálu v Luhu a po celé obci
22. Soutěž mikroregionu Svitava
23. Uspořádat zájezdy, výlety s mladými hasiči, SDH a případnými dalšími zájemci.
24. Brigády SDH a MH na čištění a údržbu lesů v okolí obce
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Příloha č. 1: Pořízení nové PS pro mládež, překážek a dalšího
materiálního vybavení pro MH 2014
V souvislosti s potřebou pořízení nové PS pro mládež jsme v lednu podali žádost o grant do
Nadace ČEZ (více www.nadacecez.cz ), která ovšem nebyla úspěšná.
Následovaly opakované žádosti o finanční spolupráci při pořízení nové požární stříkačky pro
mládež na zastupitelstvo obce. Po příslibu zastupitelstva na částečnou podporu jsme byli
vyzvání k vyšší spoluúčasti na financování nákupu PS, proto jsme se obrátili s prosbou na
případné sponzory za podpory lidí i mimo sbor.
Zásadní pro nákup bylo přislíbení podpory pana Kopeckého z firmy Helivo (prostředky na
ochranu rostlin) s nabídkou 10 000,-, které s vyjednanou podporou 25 000,- od SDH vytvořili
reálný základ pro možnou realizaci, ale i toto nebylo zatím dostačující. Následně díky
zprostředkovné domluvě pana Strye: 5 000,- Tlamka – Zahradní technika Boskovice a T-car
Boskovice (Hyundai) 5 000,- přispěli k prvotní realizaci nákupu.
Dále se podařilo díky souhlasu obce a Petrovi Machačovi prodat dosluhující PS 12 společně
s již delší dobou neprodejnou částí již nepoužívané PS za výhodnou cenu 33 000,- Opětovně
jsem podali žádost k zastupitelstvu obce o podporu a dofinancování s úspěchem 75 000,-.
Zbývající finance jsme sháněli u již oslovených, nebo nových partnerů: Autodoprava K&K
4 000,- , PICCOLO pizzerie a další.
Současně probíhaly diskuze a zjišťování jak pořízení realizovat, na co se zaměřit hlavní
vedoucí HM Petr Machač kontaktoval, navštívil renomované výrobce, úpravce PS v rámci
ČR (např. p. Vrbka Želetava, R. Vinckler a další), za podpory a spolupráce zejména Jakuba
Štarhy a Jaroslava Machače ml. a Libora Sedláka z SDH Sychotín. Pro dodání nové PS byla
vybrána firma pana Vinckera z Hranic na Moravě. Po vzájemné diskusi byl zvolena PS
12 TAZ 1,8 z „nových dílů“, s důrazem na životnost a omezení případných dalších investic,
vybrán motor s kovanými ojnicemi (motor dodán od fa. Engitec Rožnov pod Radhoštěm)
kompletaci, seřízení, záběh a celkovou dodávku realizoval pan Vincker.
Nová PS do Jabloňan dovezena začátkem září, ihned byla používána k tréninkům i
soutěžím, po seznámení se s ní a úpravě uspořádání základny, které se projevilo na prvních
dvou soutěžích v jeden den, kdy poprvé voda předběhla děti a došlo k zasukování B hadice, i
přes to bojovnost dětí se potvrdila a požární útoky byly dokončeny. S novou PS na poslední
letošní soutěži v PÚ ve Sloupě mimo OLM starší žáci obsadili 1. místo, mladší žáci 2. místo
V letošním roce se nám podařilo realizovat po ročním odkladu (kvůli financím) nákup
sportovních dresů pro naši soutěžící mládež, které byly premiérově předvedeny při domácí
soutěži Jabloňanské Fáberky v září.

Již na začátku roku 2014 jsme započali s plánováním zajištěním chybějících sportovních
překážek, které jsou nepostradatelné pro přípravu MH a nově vznikajícího dorostu. Z důvodu
značné finanční náročnosti (námi postrádané překážky by při koupi od komerčních výrobců
stály cca 160 tis. Kč (nebo až 215 000,-, pokud bychom chtěli mít kompletní vybavení).
Pokračovali jsme v vyjednávání s případnými sponzory, žádali jsme o dotace a granty, někdy
s úspěchem i bez.
S využitím překážek je plánováno i pro sport. disciplíny mužů (vybrané překážky jsou
přestavitelné na velikost pro muže/ženy/dorost – dle vzoru firmy Kněžek, která dodávala
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překážky i pro OORM BK), např. pro okrskové soutěže mužů atd. Dále se počítá se
společným využitím nejen pro potřeby SDH Jabloňany, ale i případně pro Okrsek Skalice,
který nám také na tuto výrobu finančně přispěl, kromě ostatních.
Začali jsme přípravou výroby kladiny s variabilním využitím pro všechny věkové kategorie
(MH, dorost, dospělí –muži, ženy) měli jsme společný záměr s SDH Lysice a proto jsme
vzájemně spolupracovali při její výrobě. Nakoupili jsme dostupné materiály a atypické profily
vyrobené na zakázku z
Vysočiny dopravu, i střihání
materiálu zajistilo SDH
Lysice. Protislužbou jsme
přinesli námi vytvořenou
realizační dokumentaci a
výrobu atypických součástí.
Dřevo daroval Jaroslav
Machač
st.,
nášlapové
plochy
byly
řešeny
tartanovým povrchem.
Pro porovnání prodávaná
kladina 44 000,- náklady na
naši výrobu 13 000,- +
nezpočet
hodin
práce
svépomocí.
Následně pokračovala výroba žebříkové stěny, lavky, stojanů na CTIF a další. Dle možností
byl zakoupen materiál na připravovanou výrobu dvou výškově variabilních bariér, bariéry
s oknem, příčného břevna a částečně nástřikových terčů. Dále byla vyrobena i bedna na
úschovu a přepravu vzduchovek.
Zázemím pro značně časově náročnou práci byly prostory u Machačů č.p.:26, s využitím
nářadí a elektrického proudu. Celkově na dosavadní výrobě a přípravě materiálu na další
překážky odpracováno cca 345 brigádnických hodin. Hlavní logistika i realizace Jaroslav
Machač st., Petr Machač a spolupráce s Jakub Štarha, Josef Havlíček ml., Josefa Zachovala,
Jan Horák a Pavel Hubený.
Přehled vyráběných překážek
pro mládež (vč. nákladů na výrobu).

Nákupní cena
(Kněžek) pouze
pro info

Kladina (8x1,2m) 4x0,8 m (již letos vyrobena)
Bariéra 2x2m UNI (s oknem)
Bariéra 170/200
Lávka s tartanem (máme zatím bez tartanu)
Uzlový stojan
Stojan na přístroje a armatury
Nástřikové terče CTIF
Žebříková stěna
Bariéra UNI 0,7/0,8 x 2m
Celkem
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43 800
25 200
29 645
4 190
11 200
11 200
10 500
12 400
11 160
159 295

Původní odhad
ceny materiálu
na výrobu v 2014
13 500

1 200
2 200
2 500
3 800
3 600
26 800

Pro zkvalitnění přípravy a zlepšení vybavení se nám podařilo získat další finance na překážky
a dalším materiální vybavení mládeže (mimo prostředků na pořízení nové PS).
• SDH Jabloňany 10 000,• Helivo 2000,• T-car Boskovice (Hyundai) 4 000,• Okrsek Skalice 10 000,• Okrsek Skalice (podpora MH,..) 3 000,• Občané Jabloňany 3 000,• Hasičský sponzor 10 000,• Elektroodpad 5 900,- + 3 000,• Piccollo Pizerie
• „Prodej“ sladkostí při soutěž MH a dorostu upečených rodiči MH 1 500,• Příspěvek rodičů na nákup 25 ks dresů 4 250,- (cca 50 % z celkové ceny)
• Jaroslav Machač st. – část materiálu (dřevo na kladinu a další) a poskytnutí zázemí
s vybavením, na výrobu překážek
• VYROBADRESU.CZ – vstřícné cenové podmínky pro nákup dresů pro mládež
• Teluria Skrchov – barvy na překážky v hodnotě cca 3 500,• SDH Lysice – vzájemná spolupráce při dopravě a výrobě kladiny
• a další (na které jsem doufám nezapomněl)
Ve snaze k získání financí bylo osloveno více firem, organizací, nadací, žádáno o vyhlášené
granty, zpracovány žádosti a projekty. (o některých se lze dočíst ve výroční zprávě SDH
Jabloňany za rok 2014). Za tuto podporu a obětovaný čas bych chtěl poděkovat za spolupráci
jménem svým (Petr Machač - hlavní vedoucí HM) a kolektivu mladých hasičů převážně:
bratrovi Jaroslavovi Machačovi, Jakubovi Štarhovi a Honzovi Horákovi.
V dnešní nelehké době patří velký, nekonečný dík všem sponzorům, dárcům a fanoušků
činnosti s mládeží, i těm, kteří měli zájem a snahu s námi o tomto tématu komunikovat a
věříme v další, i novou případnou podporu dle možností každého z nich.
Zpracoval: P. Machač
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Příloha č. 2: Výsledky soutěžního družstva mužů 2014

Tabulka výsledků muži
Liga

Datum

Místo

L.P.

P.P.

Výsledný čas Umístění

VCB
VCB
VCB
VCB
VCB
VCB
VCB
VCB
VCB
VCB

25.5.
1.6.
8.6.
22.6.
29.6.
5.7.
6.7.
13.7.
27.7.
10.8.

17,70
16,96

18,01
17,10

18,01
17,10

19,30
18,18

18,91
18,46

19,30
18,46

18,90
19,11
18,38

18,79
18,29
20,65

18,90
19,11
20,65

VCB
VCB
Pohár
Pohár
VCP
VCP
VCP
VCP/ExČR
VCP/ExČR
VCP
VCP
VCP
VCP
VCP
VCV
VCV
VCV
ŽL
Pohár
Pohár

13.9.
20.9.
24.8.
31.8.
24.5.
7.6.
12.7.
19.7.
20.7.
2.8.
9.8.
23.8.
30.8.
20.9.
10.5.
21.6.
28.6.
11.5.
4.5.
25.10.

Žernovník
Jabloňany
Bořitov
Pamětice
Sychotín
Horní Poříčí
Šošůvka
Žďár
Černovice
Němčice
Ostrov u
Macochy
Sudice
Velké Opatovice
Lysice
Stražisko
Dětkovice
Bílovice
Plumlov
Lipová
Brodek u Konice
Niva
Vícov
Buková
Soběsuky
šaratice
Topolany
Hlubočany
Litava
Hluboké
Široký Důl

18,55
18,63
17,58

18,04
18,36
17,71

18,55
18,63
17,71

17,35
17,35
20,43
15,44

17,52
17,28
20,26
16,51

17,52
17,35
20,43
16,51

17,53
17,23
18,51
19,10
17,60

18,49
17,37
19,36
18,69
17,64

18,49
17,37
19,36
19,10
17,64

15,86
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11.
3.
N
N
25.
5.
N
1.
12.
23.
N
N
5.
3.
2.
4.
N
5./15.
3./11.
8.
10.
D
9.
1.
4.
7.
1.
N
4.
35.

Příloha č. 3: Výsledky kolektivu mládeže 2014
Průběh soutěžní činnosti kolektivu mládeže SDH Jabloňany - 2014 kategorie MLADŠÍ

Datum

Místo soutěže

1.disciplína

15.3.2014

Sychotín

uzly

5.4.2014
3.5.2014

Šošůvka
Doubravice

uzly
PÚ

10.5.2014

Vavřinec

PÚ

čas(body)
/ pořadí

42,28
204,06/
8
24,08/2

Ráječko
Celostátní hra Plamen
2013/2014
18.5.2014
Sychotín
24.5.2014
Bořitov

PÚ

20,97/3
31,76/1
0

PÚ
PÚ

23,65/3
22,34/4

7.6.2014
7.6.2014

Rájec
Šebetov

PÚ
PÚ

20,46/4
20,06/1

14.6.2014

Bukovina

štafeta 4x60

75,80/6

28.6.2014
28.6.2014

Březina
Senetářov

PÚ
PÚ

17,55/5
21,03/5

31.8.2014
6.9.2014

Těchov
Habrůvka

PÚ
PÚ

6.9.2014
20.9.2014
21.9.2014
28.9.2014

Borotín
Sloup
Sebranice
Jabloňany

PÚ
PÚ
ZPV
ZPV

23,02/5
50,71/8
27,46/1
1

17.5.2014

celkové
umístěn
í na
soutěži

počet
zůčastněnýc
h družstev

2.disciplína

čas(body) /
pořadí

3.disciplína

čas(body) /
pořadí

uzly

92,45

0

0

5

20

topografie
štafeta 4x60
štafeta pož.
Dvojic

1
54,38/3

0
0

0
0

8
2

42,24
9

65,81/2

3

10

153,34/16
2013/201
4

13

33

72,16/5

13
3
4

33
9
13

80,72/5
119,74/5

3
3

14
7

97,38/9

7

12

89,51/4

2
5

6
17

95,97/12
73/7

8
8

14
9

10

11
2
4
A/11

14
4
23
24

4x60
PÚ CTIF
štafeta 4x60
štafeta pož.
Dvojic
štafeta CTIF
štafeta pož.
Dvojic
štafeta pož.
Dvojic
štafeta pož.
Dvojic
štafeta 4x60
sranda štafeta
sranda štafeta
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98,29/6
77,34/7
260,81/1
4

4x100
CTIF

odkaz na
fotogaleri doprava
i
/ km

28.9.2014

Jabloňany

41923
8.11.2041
8.11.2041

Lysice Plamen
Březina
Březina

ZPV
Plamen
2014/2015
uzly
uzly

15.11.214
29.11.201
4

Drnovice

uzly

17.5.2014
28.6.2014
31.8.2014
?.12.2014

štafeta 4x60
topografie
topografie
86,32/1
9

tech. Prostředky

81,49/17

B/17

24

0
0

0
0

18
A/11
C/17

32
19
19

0

0

19

26

18

21

Ostrov u Macochy

uzly
topografie
25bodů
0
0
"Mimo sportovní" aktivity kolektivu mládeže SDH Jabloňany (mimo jiné)
Exkurze na požární stanici HZS JMK v Blansku, kde probíhal den otevřených dveří.
"Výlet" spojený s dvěmi soutěžemi a výročím SDH Senetářov (s dětmi od 7:00 - 2:00 /návrat v nočních hodinách/)
"Zájezd", výlet Pyrocar 2014 Přibyslav
Aquapark Kuřim (vyhráli jsme zlevněný vstup) (realizace pokud bude doprovod a nervy vedoucích)

Průběžné pořadí v OLM 2013

6
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Průběh soutěžní činnosti kolektivu mládeže SDH Jabloňany - 2014 kategorie STARŠÍ

Datum

Místo soutěže

1.disciplína

čas(body)
/ pořadí

15.3.2014
15.3.2014
5.4.2014
5.4.2014
3.5.2014
3.5.2014

Sychotín
Sychotín
Šošůvka
Šošůvka
Doubravice
Doubravice

uzly
uzly
uzly
uzly
PÚ
PÚ

45,64
49,22
122,43
57,06
25,57/2
N/11

10.5.2014
10.5.2014
17.5.2014

Vavřinec
Voděrady okrsek
Ráječko

PÚ
PÚ
PÚ

17,6/4
??/1
21,70/1

celkové
umístěn
počet
odkaz na
í na
zůčastněnýc fotogaler
soutěži
h družstev
ii

čas(body) /
pořadí

3.disciplína

čas(body) /
pořadí

uzly
uzly
topografie
topografie
štafeta 4x60
štafeta 4x60
štafeta pož.
Dvojic

35,03
74,64
1
11
39,03/3
47,25/7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

A/10
B/16
A/8
B/11
A/1
B/10

16
16
16
16
11
11

68,15/5

štafeta 4x60

54,24/5

4x60

57,36/5

4
1
8

11
1
33

2.disciplína
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4x100 CTIF

98,25/6

doprav
a / km

Celostátní hra Plamen
2013/2014
18.5.2014
Sychotín
24.5.2014
Bořitov

PÚ
PÚ

18,76/5
18,75/4

7.6.2014
7.6.2014

Rájec
Šebetov

PÚ
PÚ

15,62/2
17,47/2

14.6.2014

Bukovina

štafeta 4x60

62/5

28.6.2014
28.6.2014

Březina
Senetářov

PÚ
PÚ

28.6.2014

Senetářov

PÚ

15,35/2
27,18/8
27,65/1
1

PÚ CTIF

164,31/1
0

štafeta 4x60
štafeta pož.
Dvojic
štafeta CTIF
štafeta pož.
Dvojic
štafeta pož.
Dvojic

2013/201
4

52,94/6

8
5
5

33
8
13

65,44/5
93,69/4

3
3

9
8

53,19/5

4

14

72,37/5

4
A/8

6
17

B/11

17

5
7
6
1
8
A/4
B/17

9
7
11
4
20
19
19

4

36

štafeta pož.
Dvojic
štafeta 4x60
sranda štafeta
sranda štafeta

67,74/10
60/7
6

štafeta 4x60

57,8/7

topografie

25bodů

0

0

A/10

17

topografie
tech.
Prostředky

25bodů

0

0

B/13

17

84,61/24

0

0

21

25

topografie

25bodů

0

0

A/2

20

uzly
topografie
25bodů
0
0
"Mimo sportovní" aktivity kolektivu mládeže SDH Jabloňany (mimo jiné)
17.5.2014 Exkurze na požární stanici HZS JMK v Blansku, kde probíhal den otevřených dveří.

C/5

20

31.8.2014
6.9.2014
6.9.2014
20.9.2014
21.9.2014
28.9.2014
28.9.2014

Těchov
Habrůvka
Borotín
Sloup
Sebranice
Jabloňany
Jabloňany

41923
8.11.2014
1
8.11.2014
1

Lysice Plamen

PÚ
PÚ
PÚ
PÚ
ZPV
ZPV
ZPV
Plamen
2014/2015

Březina

uzly

Březina

uzly

15.11.214
29.11.201
4
29.11.201
4

Drnovice

uzly

Ostrov u Macochy

uzly

16,45/2
23,11/5
33,48/6

40,55/1
6

Ostrov u Macochy
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štafeta pož.
Dvojic

70,56

28.6.2014 "Výlet" spojený s dvěmi soutěžemi a výročím SDH Senetářov (s dětmi od 7:00 - 2:00 /návrat v nočních hodinách/)
31.8.2014 "Zájezd", výlet Pyrocar 2014 Přibyslav
?.12.2014 Aquapark Kuřim (vyhráli jsme zlevněný vstup) (realizace pokud bude doprovod a nervy vedoucích)

Průběžné pořadí v OLM 2014

8
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