
Zpráva o činnosti  
Sboru dobrovolných hasi čů Jablo ňany za rok 2012 

 
Bratři a sestry, vážení hosté dovolte mi seznámit Vás s činností našeho sboru za obdo-

bí roku 2012. Poslední výroční valná hromada se konala 21. prosince 2011. Tak jako každý 
rok jsme se i letos zaměřili na plnění plánu práce, jak jsme si stanovili na poslední valné hro-
madě, ale plán práce nebyla jediná naše činnost. Tak jako každý rok se zapojujeme do řady 
dalších akcí, ať už se jedná o okrsek, různá výročí sborů, práce s dětmi a kulturní akce. Nyní 
bych Vás seznámil s akcemi, které se konaly během roku 2012. 

 
Výroční zpráva je rozdělena do několika částí: 

- Činnost sboru 
- Činnost kolektivu mládeže 
- Preventivně výchovná činnost při SDH Jabloňany 
- Členové SDH Jabloňany  
- Činnost JSDH Jabloňany v roce 2012  
- Přílohy: 

o Příloha č. 1: Plán činnosti SDH Jabloňany na rok 2013  
o Příloha č. 2: Odpracované hodiny za rok 2012 
o Příloha č. 3: Výsledky jednotlivých soutěží a průběh soutěžní činnosti kolektivu 

mládeže SDH Jabloňany za rok 2012 
o Příloha č. 4: Komentáře a hodnocení soutěže VCB v Jabloňanech 3. 6. 2013    

 
Další informace a detail o činnosti SDH Jabloňany jsou k dispozici na: 

http://www.sdhjablonany.cz/                http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/  
 

Jabloňany 12. 1. 2013 

Činnost sboru 
V našem sboru pokračoval v činnosti  kolektiv mladých hasičů, který se zapojil do 

okresní hry Plamen a dalších doprovodných akcí, které se konaly v rámci celého okresu. Jako 
vedoucích mladých hasičů je Petr Machač, ke kterému se přihlásilo dalších 7 členů k vedení 
mládeže, kteří získali odbornost 3. stupně. Je velká škoda, že schůzek a soutěžít se zúčastňují 
jen 3-4 vedoucí. 
 

Ve velké ceně Blanenska se zapojila obě družstva mužů, z toho se družstvo A zúčast-
nilo 12 závodů a družstvo B 9 závodů. Z celkového počtu 42 mužstev se A team umístil na 17 
místě s celkovým počtem 67 bodů. Team B se umístil na 34. místě s celkovým počtem 15 
bodů. 
Kromě VC Blanenska jsme se účastnili Velké ceny Vyškovska. 
 

� 13. května se konala okrsková soutěž v požárním sportu, která byla na nové dráze 
v Jabloňanech. Této soutěže se z okrsku zúčastnily 4 sbory, z celkového počtu šesti. 
Jabloňany se umístili na 1. místě. Při této příležitosti byla předvedena ukázka požár-
ních útoků a mladých hasičů v rámci hry Plamen. Tyto ukázky předvedly tři družstva 
mladých hasičů z Jabloňan a jedno družstvo z Drnovic. Akce byla hodnocena velmi 
kladně ze strany přihlížejících diváků. 

 
� 28. a 29. dubna se konal 8. ročník dne otevřených dveří   Technického muzea Brno v 

areálu bývalých kasáren Řečkovice. Kromě autobusů, trolejbusů a vojenské techniky 
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byla též vystavena současná a historická hasičská technika. Náš sbor se na této výstavě 
podílel automobilovou stříkačkou AS-16, která sklidila velký obdiv. Na tomto dni 
jsme se prezentovali v rámci preventivně výchovné činnosti Hasík, za což nám byl za-
slán děkovný dopis. 
 

� 21. července jsme na výročí založení SDH v Újezdě u Boskovic předvedli ukázku zá-
sahu s ruční koně spřežnou stříkačkou. Byl též předveden zásah z automobilové stří-
kačky AS-16. Na těchto ukázkách se podílelo 6 členů.  
 

� 4. srpna při příležitosti 120. letého výročí založení sboru v Černovicích, jsme se pre-
zentovali s naším vozidlem AS-16, kde byla předvedena ukázka zásahu z tohoto vozi-
dla. Této akce se účastnilo 6 členů. 
 

� 3. června náš sbor organizoval 1. kolo Velké ceny Blanenska v požárním útoku na no-
vé dráze v Luhu. Na této soutěži bylo celkem přítomnou 53 družstev soutěžících. 
Z toho bylo 16 družstev žen a 37 mužů. Jak je vidět z celkového počtu přihlášených 
53 družstev, tato soutěž byla jak po stránce organizační, tak i po stránce pořadatelské 
velmi náročná, jelikož jsme neměli s tak velkou akcí žádné zkušenosti.  
Za velmi pěkného počasí a velké účasti diváků a soutěžících probíhala soutěž podle 
stanoveného programu. Diváci a soutěžící měli k dispozici bohaté občerstvení. Do této 
soutěže byly zapojeny i obě naše obě družstva. Družstvo A se umístilo neposledním 
místě, družstvo B na posledním. Tato soutěž pro nás dopadla ve vší spokojenosti. Po-
děkování patří i hráčům malé kopené, za spolupráci při poskytování občerstvení.  
U návštěvníků i občanů Jabloňan jsme z této soutěže zaznamenaly jen pozitivní ohla-
sy. Závody byly přenášeny i on-line hasičskou internetovou televizí  a organizace sou-
těže byla hodnocena všemi na velmi vysoké úrovni. Více v příloze č. 4 této zprávy. 
Poděkování patří i našim sponzorům, které se podařilo získat pro tuto akci a náš sbor.  
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Naše sdružení, podobně jako loni, i letos se úspěšně ucházelo o prostředky z veřejných fondů 
a rozpočtů. Tyto prostředky jsou využívány na pořízení vybavení a zařízení, které není využí-
váno jen pro potřeby SDH nebo zásahové jednotky, ale při žádostech a využívání pořízených 
věcí úzce spolupracujeme i s obcí a oddílem malé kopané a dalšími složka a subjekty v obci a 
okolí. 
 
� V první polovině roku bylo možné přistoupit k realizaci projektu Zlepšení zázemí  

pro kulturně sportovní činnost spolku SDH Jabloňany. Z dotačních prostředků progra-
mu MAS Boskovicko Plus (o které jsme žádali v loňském roce) a za naši další finanční 
spoluúčasti byl realizován nákup: 

• nákup party stanu 6x14m – pro pořádání kulturních a sportovních akcí (letos využito 
při pouťové zábavě, … bylo zapůjčeno i na výročí kopané ve Skalici apod.), dále za-
půjčeno na akci pořádanou MC Jablíčko na zámku Lysice 

• nákup nůžkového stanu 3x4,5m – pro pořádání akcí a operativní zastřešení při účasti 
na soutěžích apod. (letos bylo hojně využíváno) 

• nákup dataprojektoru s projekčním plánem, který je využíván při školení, prezentacích 
a další činnosti v celém sboru (od mládeže až pro potřeby zásahové jednotky obce) 

 

� Dále byl letos opět vypracován projekt a podána žádost do programu MAS Boskovicko 
plus. Projekt spočívá ve zbudování sociálního zařízení v Luhu, které je nezbytné pro po-
řádání sportovních akcí na novém cvičišti a je počítáno i s využitím při akcích malé ko-
pané. 
Tuto žádost bylo nutné zpracovat velmi podrobně, neboť se jedná de facto o novou sta-
vu (žádost musela obsahovat podrobný stavební projekt včetně všech vyjádření a sta-
vebního povolení).  Žádost byla podána i za podpory obecního úřadu a místních fotba-
listů. 
Dotace nám byla schválena. V roce 2013 náš čeká realizace výstavby a zbudování no-
vého odpovídajícího sociálního zařízení. Jedná se o unifikovaný kontejner (s WC a 
umyvadly) a odpadovou jímku včetně všech nutných přípojek (voda, elektřina).  

 
� Taktéž jsme vypracovali a podali prostřednictvím obecního úřadu žádost na Jihomorav-

ský kraj na dotaci na pořízení zánovního hasičského auta, i tato byla kladně vyřízena a 
během druhé poloviny roku byly řešeny další kroky, které vedly úspěšně k pořízení zá-
novní CAS na podvozku DAF. 

 
Výše uvedené aktivity jsou sice administrativně velmi náročné a kladou zvýšené nároky na 
pečlivou přípravu projektů. Výsledkem jsou získané finanční prostředky, které využíváme 
nejen k rozvoji naší činnosti, ale i k rozvoji obce a dalších složek v obci.  
V této souvislosti jsme si také během tohoto roku ověřili správnost a zdokonalili vedení naší 
finanční evidence (ve spolupráci s další neziskovou organizací MC Jablíčko z Lysic). 

Zpracoval: Jaroslav Machač ml. 
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Z dalších akcí, které byly pořádány během celého roku byly: 

 
� V říjnu byl proveden sběr starého železa, kterého bylo sebráno 1950 kg. 

 
� V listopadu bylo zazimováno auto, byla provedena oprava PS12, kde proběhla celková 

rekonstrukce. Hrazeno bylo z prostředků SDH. 
 

� V dubnu jsme provedli vyrovnání terénu za hasičskou zbrojnicí, aby byla připravena 
rovná plocha pro umístnění nově pořízených party stanů. Bylo zde navezeno 5 vleček 
hlíny a poté byla zaseta tráva 
 

 
 

� V říjnu byla dokončena úprava malé garáže, kde byl odstraněn pilíř a byl upraven re-
gál na hadice. V obou garážích byl proveden úklid. 
 

� Tak jako každý rok jsme 6. - 8. července pořádali pouťové posezení v areálu hasičské 
zbrojnice. 
 

� 18. února jsme se organizačně podíleli na prvním hasičském plese Okrsku Skalice, 
který se konal v Drnovicích.   
 

� Ve spolupráci s Obecním úřadem a ostatními složkami jsme se podíleli na tradičním 
rozloučením s prázdninami, kde jsme pro děti připravili skákací hrad, džberovku, 
střelbu ze vzduchovky, hadicovou štafetu. Zde se prezentoval také Hasík z Brna (tj. 
požární preventivní program pro mládež). 
 

� Při okrskové soutěži jsme pro děti připravili skákací hrad a trampolínu. 
 

� V měsíci prosinci jsme se podíleli na rozsvícení vánočního stromu a mikulášskou na-
dílku. 
 

� Z akcí, které se nám podle plánu nepodařilo uskutečnit je soutěž v mikroregionu Svi-
tava. 
 

Závěrem bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste se na těchto akcích podíleli nebo nám 
s nimi pomáhali. 

Zpracoval: Starosta SDH Jabloňany Josef Havlíček st. 
  



 Zpráva o činnosti SDH Jabloňany za rok 2012 

 5 

Činnost kolektivu mládeže 
 
Velikost kolektivu v roce 2012:  24 dětí ve věku 5 – 14 let.  
V září 2012  absolvovali 4  členové  dvou denní školící kurz k prodloužení odbornost instruk-
tor kolektivu mládeže pořádaný, SH ČMS s akreditací Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy pořádaný na Těchově.  

 
V roce 2012 schůzky kolektivu mládeže SDH Jabloňany pokračovali po zimní pře-

stávce činností od poloviny února jednou týdně v rozsahu minimálně 2 hodin a dle potřeby 
před soutěžemi dvakrát týdně celkem cca 45 schůzek.   

Schůzky se konaly v zasedací místnosti OÚ, zde jsme připravovali mimo jiné na jarní 
soutěže pořádané ve vnitřních prostorách  v Drnovicích, Šebetově.. 

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 zařaze-
ných do Okresní ligy mládeže.  Říjen až listopad se schůzky konaly v zasedací místnosti OÚ, 
zde jsme připravovali na listopadovou soutěž ve vnitřních prostorách a seznamovali jsme 
mládež s preventivně výchovnou činností Hasík. 
   
 V červnu jsme uspořádali celo-
denní akci. Spojenou s dopoledno odpo-
lední soutěží v Ostrově u Macochy 
v požárním útoku. Po soutěži jsme si 
navštívili jeskyni Balcarka a na večer 
jsme se přesunuli do Senetářova, kde od 
18 hod začala soutěž v požárním útoku 
mladších a od cca 22hod zahájena noční 
soutěž v kategorii starší. Ze soutěží jsme 
se vraceli cca kolem půl druhé v noci. 
Tato akce byla dětmi hodnocena velmi 
kladně, v roce 2013 se pokusíme celo-
denní akci zopakovat. 
 
Za rok 2012 jsme absolvovali  12 soutěží z celkově 18 zařazených do okresní ligy mládeže 

���� nejlepší umístění mladších  
• 5 místo z 13 – Šebetov – uzly + srážení kuželek 
• 5 místo z 13  - Šebetov – PÚ + štafeta CTIF 
• 5 místo z 13  - Ostrov u Macochy – PÚ 

 
� nejlepší umístění starších v OLM 

• 7 místo z 20 – Senetářov – noční PÚ 
• 7 místo z 13 – Ostrov u Macochy – PÚ 
• 7 místo z 12 – Sebranice – závod požární všestrannosti 

 
Dále jsme pokračovali v Celostátní hře Plamen ročník 2011-2012, kde jsme se umístili: 

• Mladší  - 17 z 33  
• Starší – 22 z 32 

 
Celkové umístění mladších v Okresní lize mládeže v kategorii MLADŠÍ  ročník 2012  
je 6 místo z 50 družstev  (Do OLM započítáno 8 nejlepších umístění) 
Celkové umístění mladších v Okresní lize mládeže v kategorii MLADŠÍ  ročník 2012  
je 9 místo z 46 družstev  (Do OLM započítáno 8 nejlepších umístění) 
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Dále jsme se účastnili poháru v PÚ mimo Okresní ligu mládeže, kde jsme se umístili: 
Mladší:   1 místo ze 4 – Boskovice Mazurie 
Starší:   1 místo ze 8 – Rubanina (zapůjčená PS 16) 

2 místo ze 4 – Boskovice Mazurie 
 
Na soutěžích  v roce jsme se účastnili s jedním až 4 družstvy dle aktuální účasti dětí 
 
Plánovaná činnost kolektivu mládeže na rok 2013: 

• vzdělávání, zdokonalování kolektivu v základech požární ochrany 
• příprava kolektivu na soutěže 
• účast na celostátní hře Plamen 2012/2013, 2013/2014 
• účast na vybraných soutěžích okresní ligy mládeže 
• účast na soutěžích mládeže konané na okrese Blansko 
• uspořádaní soutěže s požárním sportu (zařazené do OLM) 

 
Výdaje SDH na kolektiv mládeže v roce 2012 – hrazeno SDH 

• členské příspěvky 880,- 
• startovné 1300,- 
• nákup vybavení pro PÚ a disciplíny dle směrnic PLAMEN, drobné vybavení 13989,- 

Sponzorský dar obdržený na nákup materiálu pro kolektiv mládeže 3500,- 
 
Výdaje za občerstvení na soutěžích hrazeno rodiči (dle aktuální účasti) v roce 2012 cca 6327,- 

 
Doprava na soutěže soukromými osobními automobily rodičů dětí a instruktorů bez nároku na 
úhradu nákladů na provoz vozidla. Při dopravě na soutěže bylo ujeto celkem cca 1885 km. 
 
Instruktoři, členové SDH Jabloňany pokračující v činnosti  na přípravě mládeže k soutěžím: 
Havlíček Josef ml., Horák Jan, Machač Petr, Štarha Jakub, nově Dvořák Martin ml. a další. 
 
Velký dík všem rodičům, členům SDH Jabloňany za spolupráci a pomoc, nejen při dopravě 
soukromými osobními automobily na soutěže.   

 

 
 

Zpracoval: „Vedoucí“ kolektivu mládeže SDH Jabloňany Machač Petr 
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Preventivně výchovná činnost při SDH Jabloňany 
http://www.sdhjablonany.cz/ , http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/ 

http://www.hasik.cz/, http://www.firebrno.cz/hasik 

 
V roce 2012 jsme pokračovali 
(Machač Petr a Havlíček Josef 
ml.) v preventivně výchovné čin-
nosti Hasík. Absolvovali jsme dvě 
presentace v místní ZŠ a koncem 
školního roku děti přijeli na PS 
HZS JMK Boskovice, kde si rozší-
řili informace o činnosti hasičů. 
  
Koncem školního roku jsme  
s dalšími členy SDH pro děti z 
místní ZŠ připravili dopoledne 
s hasičskou tématikou ve sportov-
ním areálu, kde si mohli vyzkoušet 
disciplíny požárního sportu. I přes 
deštivé počasí se dětem akce líbila, 
na závěr si opekli párky.  
 
Havlíček Josef ml. se účastnil dalších akcí preventivně výchovné činnosti Hasík pořádaných 
HZS JMK: 
• 8. ročník Dnů otevřených dveří v Depozitáři Technického muzea Brno 

http://www.firebrno.cz/hasik/8-rocnik-dnu-otevrenych-dveri-v-depozitari-technickeho-muzea 
• Den s Městskou Policií Boskovice 
• Integrovaný záchranný systém nejen 

pro děti na Kraví Hoře 
http://www.firebrno.cz/zachranari-zvou-deti-
na-kravi-
horu?highlightWords=krav%C3%AD+hora 

• Nemocnice zvířátek na Zdravotní 
škole  v Brně 
 http://www.firebrno.cz/hasik/v-nemocnici-
zviratek-pomahaji-lecit-i-
hasi-
ci?highlightWords=nemocnice+zv%C3%A
D%C5%99%C3%A1tek 

• a další 
 

 
 

Členové SDH Jabloňany 
     Stav členské základny k 31. 12. 2012 činí 75 členů,  z toho 58 registrovaných u Sdružení 
hasičů Čech Moravy a Slezska  a 17 členů místních. Celkem  11 žen a dívek, mladých hasičů 
je celkem 24. 
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Činnost JSDH1 Jabloňany v roce 2012 
 
V roce 2012 došlo k několika personálním změnám v obsazení JSDH. V měsíci lednu ukončil 
svoji činnost dosavadní dlouhodobý velitel pan Musil Josef.  Po zvolení zastupitelstvem obce 
jej nahradil Jan Horák. Dále svoji činnost ukončili Horák Jiří a Machač Jaroslav st. Všem 
těmto bych chtěl poděkovat za dosavadní činnost. V minulém roce však nastoupilo i několik 
nových členů a to Zachoval Lukáš, Zachoval Josef, Machač Jaroslav ml. a Hubený Pavel. 
 
V roce 2012 probíhala také odborná příprava členů JSDH. V měsíci Březnu proběhl na PS 
Boskovice kurz strojníků JPO V. Ten absolvoval Zachoval Josef. Dalším kurzem pořádaným 
na PS Boskovice byl kurz velitelů družstev  JPO V  tento absolvovali Jakub Ocetek Jakub 
Štarha  Jakub. Ostatní členové jsou školeni periodicky dle Plánu odborné přípravy v rozsahu 
minimálně 40. hodin za rok 
 
V roce 2102 byla JSDH vyslána ke třem událostem: 
 
21. 2. 2012 TECHNICKÁ POMOC ČERPÁNÍ :  
Jednotka vyslána KOPIS HZS Jmk k TP Jabloňany.  
Průzkum: na místě HZS Jmk PS Boskovice a pracovnice 
realitní kanceláře, zastupující majitelku. Jednalo se o 
ztopený sklep vlivem prasklého vodoměru.  
Dle pokynů VZ ve spolupráci s PS Boskovice provedeno 
uzavření prasklého rozvodu.Provedeno odčerpání vody po-
mocí el. kalových čerpadel. 
 
3. 8. 2012 TECHNICKÁ POMOC OD-
STRANĚNÍ STROMU :  
Jednotce oznámen občanem Jabloňan a ná-
sledně i starostem obce strom rozlomený hro-
zící pádem na oplocení dvou zahrad a na 
chodníček pro pěší využívaný dětmi chodící 
do sportovního areálu Jabloňany. Událost 
oznámena na KOPIS velitelem jednotky. Po 
vyhlášení poplachu v 08:07 hod jednotka vyje-
la na místo události.  
Průzkum: jedná se o vzrostlou vrbu ve svahu 
pro výškovou techniku HZS Jmk nedostupné, 
kmen prasklý po celé své délce a nalomené 
větve nakloněné nad oplocení zahrad a cestič-
ku pro pěší.  
Sepsány dohody o provedení prací se dvěma majiteli oplocení v těsné blízkosti stromu. Pro-
vedeno zajištění hlavy kmene proti dalšímu rozlomení a pomocí motorové řetězové pily od-
straněny větve stromu, současně prováděno jištění zasahujícího člena. Strom odvětven a po 
dohodě se starostem obce provedeno skácení kmene. Nakácená dřevní hmota odstraněna z 
cestičky a blízkého vodního toku. Návrat na základnu v 11:24, účast 5 členů JSDH Jabloňany. 
 
  

                                                 
1 JSDH = Jednotka sboru dobrovolných hasičů („výjezdová jednotka obce“), která je organizační složkou obce 
Jabloňany a součást Integrovaného záchranného systému (IZS JMK) dle platné legislativy. 
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21. 8. 2012 TECHNICKÁ POMOC ODSTRANĚNÍ STROMU :  
Jednotka SDH Jabloňany vyslána Krajským 
operačním a informačním střediskem Hasič-
ského záchranného sboru JMK k technické 
pomoci odstranění stromu Jabloňany směr 
Skalice nad Svitavou.  
Průzkum: na komunikaci v katastrálním úze-
mí Jabloňany větev ovocného stromu zasahu-
jící částečně do vozovky. Pomocí motorové 
řetězové pily provedeno rozřezání a odstra-
nění větve mimo komunikaci.  
Na místo se dostavila jednotka HZS JMK PS Boskovice, proveden společný úklid komunika-
ce. Návrat na základny.  
 
 
V roce 2012 jsme realizovali ve spolupráci s obcí nákup staršího hasičského automobilu 
kategorie CAS 15 (cisternová automobilová stříkačka). Na pořízení tohoto automobilu se 
podílel Jihomoravský kraj a Obec Jabloňany. Tímto jim patří poděkování. Nutné úpravy a 
přestavby si členové SDH a JSDH provádí svépomocně.  Jménem velitele bych chtěl poděko-
vat všem, co se doposud podílely, či budou podílet na pracích spojených s novým vozidlem. 
V současnosti je na vozidle odpracováno již  290 brigádnických hodin  
 
Parametry vozidla CAS 15 (Cisternová Automobilová Stříkačka): 

Výrobce podvozku DAF Holandsko, výrobce nástavby Kronemburg  B.V. Holandsko 
Kabina družstva 1+8 
Podvozek 4x2 s uzávěrkou pro smíšený provoz. 
Nádrž na vodu o obsahu 1500l 
Čerpadlo Kronemburg  3000 l/min vysokotlaká část 250l/min 
Vysokotlaký naviják 60m 

 

 
Zpracoval: Velitel JSDH obce Jabloňany Jan Horák 
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Příloha č. 1: Plán činnosti SDH Jabloňany na rok 2013 
 

1. Do okrskové soutěže v požárním sportu zapojíme 1 družstvo 
2. Do VC Blanenska zapojíme 1 družstvo 
3. Do soutěže mikroregionu zapojíme 1 družstvo 
4. Uspořádáme 2. ročník v požárním útoku o pohár starosty obce 
5. Budeme se podílet podle požadavku v rámci okresu, okrsku a v rámci JMK na ukáz-

kách a výročích 
6. Uspořádáme pouťové posezení 
7. Provedeme sběr železného šrotu 
8. Budeme se podílet na uspořádaní dětského dne a rozsvícení vánočního stromu 

s mikulášskou nadílkou  
9. Umístění „unimobuňky“ darované od FK Jabloňany do blízkosti sportovní dráhy + 

rozšíření dráhy.  
10. Údržba techniky, výstroje a výzbroje, pokračování na úpravách CAS. 
11. Příprava a realizace projektu: Sociální zařízení sportovního areálu Jabloňany 
12. Uspořádání 1. Ročníku soutěže kolektivů mládeže zařazené do OLM 
13. Uspořádání dopoledne s hasičskou tématikou pro místní ZŠ v Luhu 
14. Účast v  celostátní hrě Plamen 2012/2013, 2013/2014 
15. Účast na vybraných soutěžích okresní ligy mládeže 
16. Účast na soutěžích mládeže konané na okrese Blansko 
17. Příprava kolektivu mládeže na soutěže 
18. Vzdělávání a zdokonalování kolektivu mládeže v základech požární ochrany 

Příloha č. 2: Odpracované hodiny za rok 2012 
 
Přehled odpracovaných hodin na jednotlivých aktivitách v roce 2012: 
Úklid zbrojnice 50 

Pouťová zábava 200 

Zazimování techniky 20 

Údržba vodních zdrojů 50 

Údržba cvičiště v Luhu 600 

Vyrovnání terénu za zbrojnici 200 

Rekonstrukce malé garáže 80 

Příprava, zpracování projektu k podání žádosti o dotaci od JMK na obnovu techni-
ky JSDH Jabloňany 

45 

Realizace projektu zlepšení zázemí pro sportovně kulturní činnost SDH Jabloňany  44 

Příprava stavebního projektu ve spolupráci s OÚ a FK Jabloňany, získání staveb-
ního povolení, zpracování projektu Sociální zařízení sportovního areálu Jabloňany 

74 

Výpomoc Zepo Bořitov 200 

Příprava a realizace nákupu požární cisternové automobilové stříkačky 96 

Úpravy na vozidle 204 
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Příloha č. 3: Výsledky jednotlivých soutěží a průběh soutěžní činnosti kolek-
tivu mládeže SDH Jabloňany rok 2012  
 

 
Průběh sout ěžní činnosti kolektivu mládeže SDH Jablo ňany rok 2012 - kategorie MLADŠÍ 

 
Sout ěže zařazené do Okresní ligy mládeže okresu Blansko  

(z 19 zařazených soutěží  do OLM jsem se zúčastnili 11 soutěží) 
Místo, da-
tum soutě-

že 

počet 
soutěžních 
družstev 

2-3. discipli-
na/umístění 

2-3. disciplí-
na/umístění 

 
1. disciplí-

na/umístění 

celkové 
umístění 
na sou-

těži 
Drnovice 
3.3. 9 

technické pro-
středky / 5  topografie / 1 uzly / 8 7 

Šebetov 
31.3. 17 

srážení kuželek / 
1 topografie / 1 uzly / 11  4 

Doubravice 
19.5. 

23  požární útok / 11 11 

Bořitov 
26.5. 

12 štafeta dvojic / 8 štafeta 4x60m / 4 požární útok / 6 7 

Šebetov 
2.6. 

13 400m štafeta CTIF / 3 požární útok / 7 5 

Rájec 16.6. 
9 štafeta dvoji / 5 požární útok / 9 (odpojení hadice od rozdělo-

vače) 
6 

Ostrov u Maco-
chy 23.6. 

13   požární útok / 5 5 

Senetářov 
23.6. 

13   požární útok / 7 7 

Těchov 2.9. 12   požární útok / 9 9 
Sloup 15.9. 19 Medová štafeta /  7 požární útok /  11 7 
Sebranice 
22.9.  0 0 0 0 
Doubravice 
1.12. 30 

požární ochrana / 
8 topografie / 1 vázání uzlů / 10 7 

Celkové umíst ění SDH Jablo ňany v  Okresní lize mládeže v  kategorii MLADŠÍ  ro čník 2012 je 6 
místo z 50 družstev 

(Do OLM započítáno 8 nejlepších umístění) 
 

Poháry okolních SDH v požárním sportu 
Boskovice (Ma-
zurie) 

4   požární útok / 1 1 

      
      

 
Celostátní hra plamen jarní kolo – ukončení ročníku 2011/2012 

Doubravice 
19.5. 

33 400m štafeta CTIF / 
17 

štafeta 4x60m / 5 požární útok PÚ CTIF 
/ 16 

17 

 
Celostátní hra plamen podzimní kolo – začátek ročníku 2012/2013 

Ostrov u 
Macochy 

36 štafeta dvojic / 17 ZPV / 21   
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Průběh sout ěžní činnosti kolektivu mládeže SDH Jablo ňany rok 2012 - kategorie STARŠÍ 

 
Sout ěže zařazené do Okresní ligy mládeže okresu Blansko  

 (z 19 zařazených soutěží  do OLM jsem se zúčastnili 12 soutěží) 
Místo, da-
tum soutě-

že 

počet 
soutěžních 
družstev 

2-3. discipli-
na/umístění 

2-3. disciplí-
na/umístění 

 
1. disciplí-

na/umístění 

celkové 
umístění 
na sou-

těži 
Drnovice 
3.3. 11 

technické pro-
středky/10  topografie / 1 uzly / 8 8 

Šebetov 
31.3. 19 

srážení kuželek / 
6 topografie / 1 uzly / 8 9 

Doubravice 
19.5. 

24  požární útok / 19 19 

Bořitov 
26.5. 

16 štafeta dvojic / 10 štafeta 4x60m/ 15 požární útok / 11 13 

Šebetov 
2.6. 

14 400m štafeta CTIF / 11 požární útok / 7 8 

Rájec 16.6. 11 štafeta dvoji / 7 požární útok / 7  7 
Ostrov u Maco-
chy 23.6. 

13   požární útok / 7 7 

Senetářov 
23.6. 

20   požární útok / 7 7 

Těchov 2.9. 13   požární útok / 11 11 
Sloup 15.9. 14 Medová štafeta /  12 požární útok /  10 10 
Sebranice 
22.9. 12  závod požární všestrannosti 7 
Doubravice 
1.12. 26 

požární ochrana / 
1 topografie / 16 vázání uzlů / 11 15 

Celkové umíst ění SDH Jablo ňany v  Okresní lize mládeže v  kategorii STARŠÍ  ro čník 2012 je 9 
místo z 46 družstev 

(Do OLM započítáno 8 nejlepších umístění) 
 

Poháry okolních SDH v požárním sportu 
Boskovice (Ma-
zurie) 

4   požární útok / 2 2 

Roubanina 8   požární útok / 1 1 
      

 
Celostátní hra plamen jarní kolo – ukončení ročníku 2011/2012 

Doubravice 
19.5. 

33 400m štafeta 
CTIF / 21 

štafeta 4x60m / 20 požární útok PÚ CTIF 
/ 21 

17 

 
Celostátní hra plamen podzimní kolo – začátek ročníku 2012/2013 

Ostrov u 
Macochy 

32 štafeta dvojic / 22 ZPV / 20   
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Příloha č. 4: Komentáře a hodnocení soutěže VCB v Jabloňanech 3. 6. 2013 
 

Článek v Deníku rovnost: 
 http://www.zrcadlo.net/clanky/Velka-cena-
Blanenska-zacala-254/  

Velká cena Blanenska začala 
16.6.2012 1:24 | Původní vydání 12.6.2012 6:00 | 
Broňa Zhořová | Vyšlo v číslo 12 2012  

Jabloňany - Nový ročník Velké ceny Blanenska v 
požárním útoku, který nese stejně jako v loňském 
roce název Kryštof CUP, na sebe letos nechal tro-
chu čekat. Oproti letům minulým začal o týden 
později. První červnovou neděli připravili 
zahajovací kolo seriálu pořadatelští nováč-
ci VCB hasiči z Jabloňan. 

Pro po zimě natěšené závodníky si Jablo-
ňanští připravili opravdu vynikající hasič-
ský areál. Travnatá, rovná a široká dráha, 
přehledná snad z každého fanouškovského 
místa, se určitě zařadí mezi nejoblíbenější 
tratě. Pořadatelé k tomu zajistili bohaté 
občerstvení, dobré ozvučení a celou orga-
nizaci zvládli nadstandardně. 

Hlavním partnerem Velké ceny Blanenska 2012 je 
opět Pivovar Nová Paka, změnou oproti loňskému 
roku je to, že na soutěžích budou kromě alkoholic-
kého i nealkoholického piva k ochutnání i novo-
packé limonády. 
Do boje o první letošní bodíky do tabulky VCB se 
přihlásilo celkem 37 mužských a 16 ženských druž-
stev, a to nejen z blanenského okresu, ale i z Prostě-
jovska, Třebíčska, Svitavska, Vyškovska nebo z 
okresu Brno - venkov. 
Vzhledem k travnatému povrchu běžecké dráhy 
vstoupila do soutěže jako první mužská kategorie a 
k vidění byly opravdu nádherné útoky. Vypovídá o 
tom i fakt, že na stupně vítězů se dostali jen ti, kteří 
zaběhli svůj pokus pod osmnáct vteřin. Shodou 
okolností nezůstal ani jeden cenný kov z prvního 
kola Velké ceny Blanenska v okrese. Bronzovou 
příčku s časem 17,97 s obsadily Domamyslice z 
okresu Prostějov, bronz si za čas 17,46 s odváželi 
borci do Hlubokého (okres Třebíč) a zlato braly 
zaslouženě Bílovice z Prostějovska, které dokázaly 
zastavit časomíru v čase 17,31 s. 
Neméně krásné útoky se daly sledovat i při soutě-
žení žen, kde se dokonce konalo hned několik pře-
kvapení. Navíc na rozdíl od mužů nedovolily ženy 
vývoz cenných kovů za hranice blanenského okre-
su. První výše zmíněné překvapení bylo k vidění na 
bronzové příčce, kterou vybojovaly ženy z Černé 
Hory za překrásně zaběhnutý požární útok završený 

téměř identickými sestřiky terčů v čase 18,74 s, 
druhé místo za čas 18,66 s připadlo sychotínskému 
ženstvu, které dlouhodobě patří k hasičské špičce 
nejen našeho regionu, a na příčku nejvyšší s velkou 
radostí vyskočila děvčata ze Žďáru, která dokázala 
těžké válce terčů shodit ještě o čtyři setiny vteřiny 
rychleji, v čase 18,62 s. 
Druhé a třetí kolo Kryštof CUPu proběhne o víken-
du 16. a 17. června, v sobotu jej uspořádají hasiči z 
Malé Lhoty na trati v Žernovníku a v neděli se bude 
konat v Bořitově. 

 

Článek na odborném webu Firesport:  
http://vcbl.firesport.eu/web_view.php?cisloclan
ku=4635  

1. kolo VC Blanenska v Jabloňanech 
Vydáno dne 11. 06. 2012 (289 x přečteno) 

První červnovou nedělí odstartoval seriál 
Velké ceny Blanenska na pěkné trati v 
Jabloňanech. Výborným výkonem zde vyhráli 
kluci z Bílovic. V kategorii žen své kvality ukázali 
děvčata ze Žďáru. 

První červnovou neděli odstartovala Velká 
cena Blanenska na krásné trati 
v Jabloňanech, kde v příjemném areálu 
měli pořadatelé vše připraveno, tak jak to 
má být. A nechyběla zde ani hasičská tele-
vize. Je zvykem, že na travnatých tratích 
závod začíná kategorií mužů a jinak tomu 
nebylo ani v Jabloňanech. 

Samotný závod odstartovali kluci z Ostrova u Ma-
cochy, avšak nešťastně. Útoky se zde běhali oprav-
du rychle, spoustu týmů mělo rozběhnuto na krásný 
čas, jenže lehký vítr činil proudkům problémy a tak 
zde hrály hlavní roli sestřiky. Velkou cenu Blanen-
ska navštívily i družstva ze Žďárska a Prostějovska. 
A těmto týmům se zde podařilo prosadit a porazit 
blanenské týmy. Jako první skončili kluci z Bílovic, 
kterým se časomíra povedla zastavit na hodnotě 
17,31 a ani klukům z Hlubokého se nepovedlo 
kluky z Bílovic porazit a s časem 17,46 brali druhé 
místo. Jako třetí se umístil opět tým z Prostějovska 
a to Domamyslice s časem 17,97, což byla třetí a 
poslední 17-tka na těchto závodech v kategorii 
mužů. Bramborová medaile zůstala na Starý Lísko-
vec za čas 18,19. Pátá skončila Okrouhlá za čas 
18,27. Jako šestý skončil Sychotín z časem 18,38, 
avšak na jednom terči byla 16-tka. Sedmé místo 
bral Žernovník za čas 18,66. Osmé bylo Stražisko 
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s časem 18,86 a tímto nám skončila dráha 18tek. 
Jako devátý skončil Brodek u Konice za čas 19,08. 
Desáté byly Černovice A za čas 19,11. Jedenáctý 
Katov za čas 19,14. Dvánáctá Lipová za čas 19,30, 
hned za ní na třináctém místě Ždár s časem 19,43. 
Velké Opatovice byly čtrnácté s časem 19,54 a za 
nimi na patnáctém místě Bořitov, který předvedl 
velmi pěkný útok, ale díky prostřiku měli čas 19,57. 
Z Vyškovska se na šesnactém místě umístily Drno-
vice B s časem 19,68. Na sedmnáctém místě skon-
čily Pamětice s totožným časem 19,68 a za nimi na 
osmnáctém místě za čas 19,70 domácí tým Jablo-
ňany B. Tímto končí 19tkový „maratón“. Další časy 
byli už 20s a výše. 

Po mužské kategorii následovala pauza na přesta-
vení tratě po kategorii žen, kterých se do Jabloňan 
sjelo 16 družstev. Velmi pěkný útok předvedli hol-
ky ze Žďáru a zajistily si časem 18,62 vítězství 
v tomto závodě. Další pěkný útok předvedli holky 
ze Sychotína a časem 18,66 si zajistily druhé místo. 
Hned za Sychotínem skončily děvčata z Černé 
Hory za čas 18,74. A bramborovou medaili vybojo-
vali holky z Němčic časem 18,88. Jako páté skonči-
ly holky ze Sebranic za čas 18,95. Holky z Lipové 
vybojovaly šesté místo časem 19,40. A těsně za 
Lipovou skončily děvčata z Černovic časem 19,44. 
Těchovské děvčata zaběhli čas 19,75, který stačil 
na krásné sedmé místo. Osmé skončily holky 
z Ostrova u Macochy časem 20,28, které však měli 
čas na jednom terči kolem 18,80. Další týmy děvčat 
měli časy 21s a výše. 

Soutěž se velmi vydařila a to i přes chvil-
kovou nepřízeň počasí. A po organizační 
stránce byla soutěž velmi vydařené. Jídla i 
pití bylo dostatek a soutěž probíhala bez 
organizačních chyb. Pokud budou takhle 
probíhat všechny závody letošního seriálu, 
tak se určitě je na co těšit. 

 

Hodnocení SDH Drnovice (okr.  VY)  
http://www.hasicidrnovice.cz/souteze3_pozarni
.php?hrok=2012 
 

2012-06-03 Jabloňany 
(BK)  

Počet 
týmů: 0 

Událost: Soutěž v Jabloňanech    Místo: Hřiště 
 
V pauze, která nastala po soutěži v Šaraticích, jsme 
se rozhodli, že vyrazíme mimo okres. Cílem naší 
cesty se staly Jabloňany (BK), kde se konal 
úvodní závod Velké ceny Blanenska. Vyra-

zili jenom muži, a to oba týmy. Áčko šlo na start 
jako 5. v pořadí a béčko jako 15. Trať zde byla 
nádherná. Krásný pažit v menším uzavřeném 
areálu, mírně z kopce, občerstvení na vy-
soké úrovni, no prostě soutěž ve velkém 
stylu, kterých u nás moc není. Kromě nás se z 
okresu Vyškov nikdo nezúčastnil, ale potkali jsme 
známé z jiných okresů, například Bílovice, Doma-
myslice atd. Áčko si dnes posunulo sezonní maxi-
mum na čas 19,33s. Sice byly vidět chyby, ale útok 
to byl víceméně povedený. Béčko pokračuje ve 
vyrovnané sérii a časem 19,68s si připsalo další 
letošní čas pod 20s. Celkově jsme potom skončili 
na 13. a 17. místě. A vzhledem k tomu, že liga 
VCB je otevřená, tak i získali nějaký ten bodík do 
celkového hodnocení. Vyhráli Bílovice s časem 
17,31s. Určitě do tohoto seriálu letos ještě zavítá-
me.  

 

Shrnutí na internetu SDH Jabloňany: 
http://sdhjablonany.cz/index.php/ps/prehled/16
1-zavody-vcb-2012  

Závody VCB 2012   
Napsal uživatel Machač Petr, vložil Horák Jan  
Středa, 15 Srpen 2012 10:44 

Velká cena Blanenska 2012,  
premiérov ě v Jablo ňanech je za námi  

Soutěž v požárním útoku se konala 3.6.2012 ve 
sportovním areálu Jabloňany: O POHÁR STA-
ROSTY SDH JABLOŇANY A STAROSTY OB-
CE JABLOŇANY, zařazené do prestižní soutěže 
Kryštov Cup Velká cena Blanenska.  

Soutěže se zúčastnilo 37 družstev v kategorii muži 
a 11 družstev v kategorii ženy. Z těchto 48 zúčast-
něných družstev bylo 6 družstev z okresu Prostějov, 
2 družstva z okresu Vyškov a po jednom družstvu 
z okresů Třebíč, Svitavy a Žďár nad Sázavou. 
V souhrnu na soutěži přítomno cca 480 – 650 spor-
tovců s diváky. 

Ceny soutěžícím předali: Josef Havlíček – starosta 
SDH Jabloňany, Pavel Hlaváček – starosta obce 
Jabloňany, Ing. Dr. Zdeněk Dufek – předseda fi-
nančího výboru JMK , Ing. Stanislav Juránek – 
náměstek hejtmana (bývalý hejtman JMK), Jozef 
Regec – senátor Parlamentu ČR za okres Blansko 

Fotodokumentace pořízena členy SDH Jabloňany 
z příprav a realizace soutěže 
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/VCB_Jablonany_
3.6.2012/  

 


