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ZPRÁVA O ČINNOSTI  
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JABLOŇANY  

ZA ROK 2013 

 

Úvod 

Jabloňany 14. 12. 2013 

 

Bratři a sestry, vážení hosté, 

dovolte mi seznámit Vás s činností našeho sboru za období roku 2013. Poslední výroční valná 

hromada se konala v lednu 2013. Tak jako každý rok jsme se i letos zaměřili na plnění plánu práce, 

jak jsme si stanovili na poslední valné hromadě, 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. 

 

Přesto stojí za zmínku uvést již úvodem zejména 3 významné akce roku 2013, které nejsou svým 

rozsahem zcela běžné v naší dlouhodobé činnosti: 

- dokončení úprav a slavnostní předvedení a předání nové cisternové stříkačky DAF 

- realizace výstavby sociálního zařízení v Luhu pod naší hlavičkou  

v hodnotě více jak 0,5 mil Kč 

- organizace nové soutěže kolektivů mládeže s okresní působností 

 

Více informací najdete v navazující zprávě a přílohách nebo: 

www.sdhjablonany.cz    www.sdhjablonany.rajce.idnes.cz 

 
Zpracoval: Josef Havlíček st. 
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Zpráva o činnosti sboru 

15. února se konal 2. Okrskový ples, tentokrát na Oboře. Z našeho sboru se účastnílo cca 25 členů vč. 

partnerek a další občasné z Jabloňan. 

27. – 28. 4  Účast s naší AS 16 Sachsenring na dnu otevřených dveří prostoru TM Brno v areálu 

bývalých kasáren v Brně-Řečkovicích  

V dubnu v souvislosti s přípravou na stavbou soc. zařízení v Luhu jsme převezli starou fotbalistickou 

unimobuňku na roh hasičského cvičiště, kde byla ustanovena vedle základny. 

5. května proběhlo Slavnostní předání a předvedení nového auta, které se skládalo ze slavnostní mše 

k loňskému výročí sboru, slavnostního průvodu od kaple do prostoru za zbrojnici s hasičským 

praporem. 

Na hřišti za školou proběhlo následně požehnání auta a velitel jednotky převzal klíče od nové CAS 

od starosty obce. Přítomným návštěvníkům jsme dále předvedli nové vozidlo a vybavení v praxi při 

simulaci zásahu, který se skládal z odstranění stromu přes silnici, odčerpání studny nebo zatopeného 

prostoru s využitím elektrického kalového čerpadla, elektrocentrály a osvětlení, brodících kalhot a 

dalšího vybavení. Poslední ukázkou byla simulace záchrany zvířátka ze střechy, která sklidila potlesk 

od přítomných, kterých se bohužel jevilo více přespolních než místních?  

Pro návštěvníky byla kromě možnosti občerstvení také připravena otevřená zbrojnice s možností 

prohlídky vybavení a připravena výstava k činnosti sboru s projekcí fotografií nebo připraveného 

dokumentu k výsledkům práce za poslední léta. 

V květnu proběhla první oprava PS 12 (startér, vypínač, seřízení motoru), která nebyla zcela úspěšná, 

proto koncem roku proběhlo další rozebrání PS 12 a další oprava startéru. Nyní se čeká na její 

dokončení a ověření stavu při provozu. 

Podobně i koncem roku byl rozebrán motor na soutěžní PS 19, kvůli problémům s motorem a 

netěsnostmi mezi motorovou a chladící částí. Je objednáno nové těsnění pod hlavu, které bude 

vyrobeno přesně na zakázku. 

25. května jsme se účastnili soutěže o Pohár starosty obce Obora. 

25. května jsme provedli aktivní ukázku s AS 16 a vystavili novou CAS 15 na výročí 110 let založení 

SDH ve Lhotě Rapotině. 

2. června jsme pořádali 2. ročník soutěže v požárním sportu v rámci VCB, kde naše družstvo 

skončilo na krásném 6. místě z 29 družstev mužů + bylo 11 družstev žen. Kvůli předchozímu dešti 

byl začátek soutěže posunut, přesto se závod podařilo uskutečnit ke spokojenosti soutěžících, 

organizátorů i návštěvníků.  

Ke spokojenosti návštěvníků přispělo i nově otevřené sociální zařízení, které se podařilo zbudovat do 

VCB. Více k tomu v příloze níže. 

8. června jsme se účastnili s AS 16 srazu vojenské a historické techniky Boskovický sedmizubec. 

15. června byla vystavena AS 16 a předvedena ukázka s CAS 15 u příležitosti 140. výročí založení 

SDH Lysice. 

Zde se naši 2 členové, kteří jsou zapojeni a akreditováni pro tuto preventivní činnosti, aktivně 

zapojili na prezentaci „Hasíka“ pro děti ve stánku HZS JMK. 

Na toto výročí jsme zapůjčili a postavili v Lysicích i náš velký párty stan, který byl během roku 

pravidelně využíván i při soutěžích nebo pouti v Jabloňanech. 

V červenci na pouťové svátky jsme tradičně pořádali po 3 dny posezení za školou, které se vydařilo. 



 3                                                                                        Zpráva o činnosti  
SDH Jabloňany 2013 

V červenci jsme provedli společně i s fotbalisty finální terénní úpravy, navezli hlínu a oseli trávou 

okolí sociálek a prostor, který byl dotčen stavbou. 

17. srpna jsme se byli s CAS 15 na výročí založení sboru v Rudici. 

31. srpna jsme se 

spolupodíleli na 

tradičním Rozloučení 

s prázdninami. 

15.  září jsme pořádali 

první ročník závodů 

mládeže, které se 

skládali ze Závodů 

hasičské všestrannosti 

a Štafety 4x 60 m. 

Závodů se účastnilo 20 

družstev mladších a 14 

družstev starších dětí. 

V září (po letošních zkušenostech 

s podmáčenou plochou před místní VCB) jsme 

provedli odvodnění sportovní dráhy. V délce 

cca 30 m na nejmokřejším místě byla vykopána 

rýha ve tvaru kříže, do které byla uložena 

drenážní trubka a štěrk obalený v geotextylii. 

30. 1istopadu jsme provedli úklid ve zbrojnici a 

zazimovali sociály v Luhu (vypuštění vody a 

odvodnění odpadů, aby nedošlo k zamrznutí a 

nemuselo se tam přes zimu vytápět). 

V průběhu loňského i letošního roku jsme 

zajistili na vlastní náklady několik vyřazených 

vrat, ze kterých je od listopadu připravováno samostatné garážové stání pro AS 16 v areálu místního 

družstva. 

Podobně jako loni, tak i v únoru jsme připravili se spolupráci se starostou obce žádost o dotaci na 

vybavení jednotky, která byla úspěšná až v druhém kole přidělování prostředků, které dojdou až 

v prosinci letošního roku a je v realizaci nákup prostředků PO zejména pro dovybavení CAS. 

Za zmínku jistě stojí také částka přesahující 900 tis. Kč, které byly získány pro Jabloňany formou 

různých dotací, které jsme zajistili nebo se na jejich zajištění přímo podíleli. Je to časově náročná 

činnost, ale kdo nic nedělá, nic nepokazí a může si jen stěžovat. K tomuto tématu jsme přistoupili 

aktivně v duchu „voják se stará, voják má“.  

Za tyto prostředky bylo pořízeno nebo zbudováno vybavení, které slouží k potřebě obce, sboru, 

fotbalistům, ale využívají je i organizace mimo obec a především další občané. 

Stav členské základny k 14. 12. 2013 je 30 registrovaných členů, 27 mladých hasičů a 16 místních 

členů, z toho 5 žen. 

Zpracoval: Jaroslav Machač ml./ Josef Havlíček st. 
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Zpráva o činnost soutěžního družstva 

Do letošní sezony jsme nasadili jedno družstvo. Toto družstvo se zúčastnilo celkem 22 soutěží, z 

toho 12 v seriálu VCB ve které jsme se s celkovým počtem 78 bodů umístili na 16. místě. Tato 

pozice je pro nás zklamáním. Naším cílem bylo umístění v první desítce družstev. Celkově se ale 

sezona jeví jako úspěšná, z 22 odjetých závodů se nám podařilo být celkem 12krát v top 10, což je 

pro nás měřítkem úspěchu. Z toho jsme si připsali jedno vítězství a tři třetí místa. Za zmínku určitě 

stojí i soutěž Extraligy ČR v PÚ v Lipové, kde jsme v konkurenci nejlepších týmů z naší republiky 

obsadili 12. místo. Dále jsme se zúčastnili ještě okrskové soutěže v PS a soutěže o pohár DSO 

Svitava. V sezoně 2014 bychom se chtěli dále zlepšovat, hlavním cílem zůstává co nejlepší umístění 

ve VCB. 

 

Detailní přehled absolvovaných soutěží a výsledky jsou v příloze níže. 

 
Zpracoval: Lukáš Zachoval 

 

Zpráva o činnosti Preventivně výchovné činnosti 

V roce 2013 jsme pokračovali (Machač Petr a Havlíček Josef ml.) v preventivně výchovné činnosti 

Hasík.  

Absolvovali jsme dvě presentace v místní ZŠ. Koncem školního roku bylo v plánu pro děti z místní 

ZŠ dopoledne s hasičskou tématikou ve sportovním areálu.  Bohužel díky deštivému počasí jsme 

akci neuspořádali.  

 

Havlíček Josef ml. se účastnil dalších akcí preventivně výchovné činnosti PO a OB Hasík 

pořádaných HZS JMK: 

 Nemocnice zvířátek pro děti a jejich plyšové kamarády je název preventivně výchovné akce pro 

děti, na které se v Brně tento týden podílejí i hasič : v úterý  23. 4. - čtvrtek 25. 4. 2013 – pátek 

26. 4. 2013  

 Dny otevřených dveří v depozitář TMB v Brně stánek  hasík PVČ  : sobota 27.4.2013 - neděle 

28.4.2013     http://www.firebrno.cz/vikend-v-depozitari-technickeho-muzea-prilakal-temer-ctyri 

 Hvězdy na Kraví Hoře – DEN IZS Plavečák na Kraví Hoře Brno stánek hasík PVČ : pátek 24. 5. 

2013 

 Založení  sboru  140 let SDH Lysice stánek hasík PVČ : sobota 15. 6. 2013 účast Machač Petr 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/140_let_SDH_Lysice_15._6._2013/ 

 Hurá prázdniny – náměstí Svobody Brno stánek hasík PVČ : pátek 28. 6. 2013 

  Festival vědy s RWE  Hvězdárna a planetárium Kraví hora Brno stánek hasík PVČ : sobota 14. 

9. 2013 http://www.hvezdarna.cz/festivalvedy/ 

 V pátek 20. září uspořádala Městská policie Boskovice na Masarykově náměstí v Boskovicích 

tradiční akci ke Dni bez aut – Den s městskou policií.Den s Městskou policií Masarykovo 

náměstí Boskovice – stánek hasík PVČ:  20. 9. 2013 

 

 
Zpracoval: Josef Havlíček ml./ Petr Machač 

http://www.firebrno.cz/vikend-v-depozitari-technickeho-muzea-prilakal-temer-ctyri
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/140_let_SDH_Lysice_15._6._2013/
https://www.facebook.com/hvezdarna.brno?ref=stream
http://www.hvezdarna.cz/festivalvedy/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151863354369214.1073741827.242961649213&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151863354369214.1073741827.242961649213&type=1
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Zpráva o činnosti kolektivu mládeže 

 

V kolektivu mládeže v roce 2013 je 27 evidovaných dětí ve věku 5 – 16 let. 

V roce 2013 schůzky kolektivu mládeže SDH Jabloňany pokračovali po zimní přestávce činností od 

poloviny února jednou týdně v rozsahu minimálně 2 hodin a dle potřeby před soutěžemi dvakrát 

týdně celkem cca 52 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 listopad se schůzky konaly v zasedací 

místnosti OÚ,zde jsme připravovali na listopadové  soutěž ve vnitřních prostorách a seznamovali 

jsme mládež s preventivně výchovnou činností Hasík. 

 

V červnu jsme uspořádali celodenní 

akci spojenou  s dopolední soutěží v 

Ostrově u Macochy v požárním 

útoku.  

Po soutěži jsme si navštívili jeskyni 

Balcarka.  

Při přejezdu do Senetářova jsme 

díky zprostředkované domluvě J. 

Machačem st. bezplatně navštívili 

komentovanou prohlídku Větrného 

mlýna v Rudici a navštívili  jsme 

Rudické propadání a to vše za 

doprovodu a odborného výkladu  

člena speleologické záchranné 

služby p. Jeřábka. 

 

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 celodenní akci zopakovat. 

 

Za rok 2013 jsme absolvovali celkem 19 soutěží  (v roce 2012 celkem 16 soutěží) 

 z toho 16 zařazených do OLM Blansko (pořádaných soutěží zařazených  do OLM Blansko 

19)  

 jedna účast na Memoriálu Bohumila Andrlíka na Okrouhlé 

 dvě soutěže – Celostátní hra PLAMEN 

 

Nejlepší umístění mladších 

 1. místo ze 2 – Okrouhlá – PÚ 

 2. místo z 8 - Bukovina – štafeta 4x60m + štafeta pož. dvojic 

 2. místo z 20 - Jabloňany –ZPV + štafeta 4x60m 

 4 x 3. místo průměrně 12 – Doubravice n./Svit.,Ostrov u Macochy, Těchov,Habrůvka 

 4. místo z 12 - Borotín – PÚ 

 2 x 5. místo – Bořitov, Šošůvka 
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Nejlepší umístění starších 

 3. místo z 9 PÚ Borotín 

 4. místo z 14 – Okrouhlá –  PÚ 

 6. místo z 14 – Jabloňany – ZPV + štafeta 4x60m  

 3 x 7. místo průměrně  z12 – Doubravice, Rájec, Habrůvka 

 

Dále jsme pokračovali v Celostátní hře Plamen ročník 2012-2013, kde jsme se umístili: 

 Mladší - 9 z 37 

 Starší – 10 z 34 

Celkové umístění mladších v Okresní lize mládeže v kategorii MLADŠÍ ročník 2013 

je 4. místo z 48 družstev.  

Celkové umístění mladších v Okresní lize mládeže v kategorii STARŠÍ ročník 2013 

je 6. místo z 38 družstev. 
 

Na soutěžích v roce jsme se účastnili s jedním až 4 družstvy dle aktuální účasti dětí 

V souvislosti s činností mládeže bylo nutno provádět v průběhu roku opravy na dosluhující PS 12 (2x 

oprava, utažení oběžného kola, 4x oprava elektroinstalace – výměna kotvy startéru + jeho generální 

oprava, ..).  

Dva tréninky nebylo možno trénovat PÚ s vodou a na 3 soutěže v PÚ jsme si PS půjčovali. Se 

zapůjčenou PS si MH zlepšovali své časy 

 

V září jsem uspořádali v naší obci První ročník soutěže mladých hasičů v požárním sportu 

v disciplínách ZPV a štafeta 4 x 60 m. (Tato soutěž vznikla jako nově vznikla tradiční akce nejen 

v souvislosti s realizací projektu Sociální zařízení sportovního areálu Jabloňany. 

Soutěže se zúčastnilo  cca 300 osob v areálu (cca 180 dětí + 60 doprovázejících + diváci) 

- 20 hlídek v kategorii mladších 

- 14 hlídek v kategorii starších 

Do pořadatelské, rozhodčí činnosti zapojeno celkem cca 60 osob (členové SDH Jabloňany, rodiče 

HM, členové  MK  Jabloňany a členové SDH:  Velké Opatovice, Bořitov, Doubravice,  Letovice, 

Ostrov u Macocha a další. Do přípravy tratě pro soutěž byli zapojeni i HM. 

Všichni zúčastnění MH SDH Jabloňany obdrželi pamětní medaile na tuto premiérovou soutěž. 
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Koncem října ve spolupráci 

MH a žáků místní ZŠ 

realizováno na dveře 

kontejneru výtvarné ztvárnění 

postaviček rozlišující 

dámskou a pánskou část. 

Vytvoření prostoru pro 

kreativitu mládeže bylo 

podmínkou přidělení dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané výdaje SDH na kolektiv mládeže v roce 2013 

Byly pořízeny pro PÚ a disciplíny dle směrnic PLAMEN: 

- sada hadic na štafetu 4x60 m  

- 2ks vzduchové pušky 

Kromě dalších finančních sponzorských darů zajištěných pro činnost mládeže byl i dojednán větší 

sponzorský dar v podobě ochranných sportovních přileb, které budou moci MH využívat od příštího 

roku. 

Doprava na soutěže převážně soukromými osobními automobily rodičů dětí a instruktorů a do 

blízkého okolí  v rámci kondičních jízd doprava pomocí CAS. 

 

Instruktoři, členové SDH Jabloňany pokračující v činnosti na přípravě mládeže k soutěžím: 

Havlíček Josef ml., Machač Petr, Štarha Jakub, Dvořák Martin ml. a další. 

 

Velký dík všem rodičům, členům SDH Jabloňany za spolupráci a pomoc, nejen při dopravě 

soukromými osobními automobily na soutěže. 

 

 

 

Plánovaná činnost kolektivu mládeže na rok 2014: 

 vzdělávání, zdokonalování kolektivu v základech požární ochrany 

 příprava kolektivu na soutěže 

 účast na celostátní hře Plamen 2013/2014, 2014/2015 

 účast na vybraných soutěžích okresní ligy mládeže 

 účast na soutěžích mládeže konané na okrese Blansko 

 uspořádaní soutěže mládeže, (dorostu) v požárním sportu (zařazené do OLM) 

 dle možností zapojení se do sběru elektroodpadu 

 

 

 

 
Zpracoval: Petr Machač 
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Zpráva o činnosti Jednotky SDH  

1. Organizace JSDH Jabloňany 

JSDH Jabloňany je zařazena jako jednotka kategorie JPO V. Ke dni 10.12.2013 měla JSDH 
Jabloňany 15.členů. Jednotka disponuje dvěma zásahovými automobily a to AS 16 Ifa FGL a v roce 
2013 zařazeného CAS 15 DAF více o tomto vozidle v samostatné zprávě. Zřizovatelem JSDH 
Jabloňany je Obec Jabloňany. 
 
Jméno  Rok narození  Zařazení 
Jan Horák  1986 Velitel jednotky 
Machač Petr (HZS JMK)  1980 Zástupce 

velitele-Obsluha motorové pily  
 Jakub Ocetek  1988 Velitel družstva-

Obsluha motorové pily  
Jakub Štarha  1989 Velitel družstva 
 Vlach Marek  1985 Strojník 
 Vlach Roman  1984 Strojník 
 Musil Michal  1988 Strojník 

 Zachoval Josef 1991 Strojník 
 Horák Jiří ml.   1988 Hasič - Obsluha 

motorové pily 
 Hubený Pavel   1991 Hasič 
 Kužela Tomáš  1988 Hasič 
 Richter Josef   1985 Hasič 
 Dvořák Martin   1973 Hasič 
 Zachoval Lukáš 1991 Hasič 
 Machač Jaroslav 1978 Strojník 

 
Všichni členové se musí pravidelně podrobit lékařské prohlídce. Členové na pozicích velitel 
družstva, strojník a musí dále absolvovat cyklický kurz na požární stanici HZS Jmk Boskovice. 
Každý člen musí dále absolvovat roční školení v minimálním rozsahu 40. hodin 
 
 

2. Zásahy JSDH Jabloňany 

JSDH Jabloňany v roce 2013 zasahovala jedenkrát a to 7.8.2013 u požáru dřevěného skladiště na 
začátku obce od Skalice. 
Dne 6.8.2013 ve 23:29 byl JSDH Jabloňany vyhlášen KOPIS HZS Jmk polach. Dle prvotních 
informací se jednalo o požár dřevěného skladiště na okraji obce od Skalice. Jednotka vyjela ve 
složení 1+6. 
Průzkum: Jedná se o požár dřevěné kůlny u Sokolské boudy v plném rozsahu. Nasazen vysokotlaký 
proud k zamezení šíření do přilehlého pole se zralou pšenicí a ochraně druhé budovy. Po příjezdu 
posilových jednotek HZS JMK PS Boskovice a PS Kunštát, JSDH Doubravice přebírá velení velitel 
PS Boskovice. K hašení byly nasazeny dva proudy C, jeden se smáčedlem. PS Kunštát a JSDH 
Doubravice zůstaly v záloze.  
Po likvidaci plameného hoření vyčkáno na příjezd PČR a Vyšetřovatele příčin vzniku požáru. Po  
zadokumentování PČR a 
Vyšetřovatelem příčin 
vzniku požárů, jednotky 
provedly likvidaci požáru 
a rozebrání ohořelé 
konstrukce. JSDH 
Jabloňany zůstala na 
místě do ranních hodin k 
dohledu nad požářištěm.  
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3. Mimo zásahová činnost JSDH 
Jabloňany 

V roce 2013 se členové několikrát pomáhali 
při údržbě obecního majetku a majetků 
občanů. Jednalo se především o čištění 
kanálů a zalévání trávníků. Zde členové JSDH 
a SDH odpracovali cca 60 hod. 
 
 
 

4. Parkování vozidla AS 16 IFA 

V samotném závěru letošního roku se 
podařilo vyřešit i otázku parkování druhého 
vozidla. Díky spolupráci ZEPO Bořitov a 
obecním úřadem vznika smlouva o pronájmu 
prostor v místním středisku.Prostory pro 
umístění techniky  
 
 

5. Technika JSDH Jabloňany  
v roce 2013 

- CAS 15 DAF 
- AS 16 IFA FGL 
- PS 12 R 
- Elektrocentrála Honda ETC 7000 
- Motorová řetězová pila Stihl 310 
- Heron EPH 80 
- Heron EPH 50 
- Elektrické kalové čerpadlo HCP Pump 

Zpracoval: Jan Horák 
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Přehled odpracovaných hodin 

 

Přehled odpracovaných hodin na jednotlivých aktivitách v roce 2013: 

 

Úklid zbrojnice 50 

Pouťová zábava 220 

Opravy a zazimování techniky 50 

Údržba cvičiště v Luhu 120 

Příprava, zpracování projektu k podání žádosti o dotaci od JMK na vybavení 

Jabloňany 

10 

Realizace projektu Sociální zařízení sportovního areálu Jabloňany (jen rok 2013)  210 

Výstavba garážového stání v místním družstvě, vč. přípravy 34 

Výpomoc Zepo Bořitov 135 

Úprava cvičiště - drenáže 56 

Úpravy na vozidle CAS (jen rok 2013) 810 

Pracovní činnost členů JSDH Jabloňany 85 

Organizace soutěže VCB Jabloňany 180 

Organizace soutěže OLM Jabloňany, vč. přípravy trati v lese 180 

Sportovní činnost mužů 250 

Činnost s mládeží (příprava + soutěže) 400 

Prezentace sportu na různých výročích atd. 75 
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Plán činnosti na rok 2014 

Plán činnosti SDH Jabloňany na rok 2014 

1. Zapojení minimálně 1 soutěžního družstva do: 

a. okrsková soutěž v požárním sportu  

b. VCB (Velké ceny Blanenska)  

c. soutěž mikroregionu Svitava  

d. vybraných soutěžích i mimo region JMK 

2. Uspořádání 3. ročníku soutěže v požárním sportu v rámci VCB 

3. Uspořádání 2. 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 2013-2014 

b. vybraných soutěžích Okresní ligy mládeže 

c. soutěžích mládeže konané na okrese Blansko 

5. Vzdělávání a zdokonalování kolektivu v základech požární ochrany 

6. Příprava družstev na soutěže (mládež i muži) 

7. Účast sportovního družstva na VCB  

8. Dle požadavků účast s technikou na výstavách, ukázkách a výročích v rámci okresu i JMK 

9. Účast na celorepublikovém srazu hasičské techniky v Přibyslavi – Pyrocar 2014 

10. V rámci 150. výročí hasičů v Brně vystavíme AS 16 Sachsenring ve Vaňkovce v Brně 

11. Uspořádáme odpoledne s hasičskou tématikou pro místní ZŠ v Luhu 

12. Úprava startovací plochy u základny (vybudování zpevněného povrchu) 

13. Úpravy terénu a terasy na cvičišti v Luhu 

14. Provedeme sběr železného šrotu 

15. Provedeme sběr elektroodpadu  

16. Uspořádáme pouťové posezení 

17. Spoluúčast na pořádání Rozloučení s prázdninami a Rozsvícením vánočního stromu 

s mikulášskou nadílkou 

18. Dle možností hledání prostředků z veřejných či sponzorských rozpočtů na pořízení silnější PS 

pro požární útok mládeže 

19. Dle možností příprava projektu vybudování klubovny nad hasičskou zbrojnicí 

20. Výroba překážek pro sportovní činnost mládeže, dle parametrů Plamen nebo CTIF 

 
Zpracoval: Josef Havlíček st. 
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Příloha č. 1: Sociální zařízení sportovního areálu Jabloňany  
(souhrnná zpráva o projektu) 

Projekt: Sociální zařízení sportovního areálu Jabloňany 

Realizováno: SDH Jabloňany 

Termín:  

- zahájení: příprava záměru – začátek roku 2012  

- ukončení realizace: proplacení dotace a vypořádání – začátek 2014 

 

Rozsah projektu: 

- Sociální zařízení kontejnerového (sanitární unimobuňka) – 6 x 2,5 x2,8 m   

o dámská část - 3 WC, 2 umyvadla teplá/studená voda 

o pánská část - 2 WC, 2 pisoáry, 2 umyvadla teplá/ studená voda 

o včetně stavebního uložení (základové pasy, …) 

o (dodatečně včetně železného vstupního schodku (škrabadlo na boty) a stříšky nad 

vchod, 

o doplněno zařizovacími předměty (mýdlenky, držáky papírových ručníků) a hasicím 

přístrojem) 

- Odpadní jímka 5 m3  

o (zvýšení objemu na 8 m3 a podmínka pojezdnosti),  

- Přípojka el. proudu  

o (vč. vyvedení zásuvek vně kontejneru pro flexibilní napojení při pořádání dalších akcí) 

- Přípojka vody  

o (vč. vodoměrné šachty v zemi pro odvodnění zařízení na zimu) 

- Zpevněná plocha - chodník kolem 

o (rozšířeno o přístupové schody ze zadní strany + drenáž pod stavbou) 

- Ochranné oplocení  

o (zvýšeno proti původnímu záměru) 

 

- Prostor pro volnočasové využití mládeže (podpora kreativity) 

o tabule na kreslení pro děti 

o zapojení dětí do realizace – viz grafické provedené na vstupních dveřích 

- Vznik nové tradiční akce 

o soutěž mládeže – viz Závod hasičské všestrannosti (a štafeta) v rámci OLM Blansko 

 

Pozn. Kurzívou označené položky byly realizovány mimo původní záměr a rozpočet projektu. 

 

 

Organizace projektu: 

- Projektový SDH 3 + 1 (Machač Petr, Machač Jaroslav ml., Štarha Jakub, Havlíček Josef st.) 

- Spolupráce s Obcí Jabloňany (zajištění půjčky na dotaci pro SDH a zbývajícího financování) 

- Součinnost Malé kopané (tabule pro děti) 

- Stavební firma Ivan Kopřiva (nejnižší cena při výběrovém řízení ze 3 firem) 
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Popis realizace projektu:  

Co bylo dříve, resp. NEbylo +„BYDÝLKO“:          Výsledek projektu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: 
Sociální zařízení  

sportovního areálu  
Jabloňany 

 
Využití pro:  

 SDH Jabloňany, 

 Malé kopané Jabloňany 

 OU a ZŠ Jabloňany 
 

 

CENA: 

 úspora 19 tis. Kč + za cca 34 tis. Kč 
navíc rozšíření proti původ.  rozpočtu 

 úspora i přes růst DPH a rozšíření 
rozsahu poptávky  

 Jabloňany to stálo „pouze“ 109 tis. Kč 
(+ čas a práci členů zapoj. do projektu) 

 dotace 419 tis. Kč z EU (prostřednictvím 
MAS+ Boskovicko) 

 

ROZSAH, PRŮBĚH A KVALITA: 

 detailní rozpracování Zadávací 
dokumentace a nepovinné výběrové 
řízení na dodavatele 

 hodně nových věcí navíc (např. schody, 

stříška, větší jímka, zařizovací předměty, 
...)  
a uživatelské „vychytávky“  
pro následné provozování 

 
+ 1  

kladný ohlas 
obyvatele  

Jabloňan 

TERMÍN: 

 zahájení přípravy projekt na přelomu 
roku 2011 a 2012  

 projekt trval přes 2 roky včetně přípravy 

 realizace výstavby do VCB 2013 

 úspěšně otevřeno 2. 6. 2013 
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Průběh a milníky projektu: 

Jednotlivé kroky realizace projektu jsou následně popsány seznamem dokumentů, které bylo nutné 

vytvořit nebo získat pro úspěšnou realizaci: 

 

Kontrolní otázka:  

Kolik bylo třeba získat podpisů a dokumentů pro projekt? 

(1 dokument = nezbytná příloha nebo doklad pro projekt s podpisem 1 nebo 2 účastníků)
 68

  

 

Příprava žádosti o dotaci (1-5/2012)
23

 

- Stavební projekt – 4/2012 

o Situační plánek  z  (Českého úřadu zeměměřického  a katastrálního)  – pozemky, 

objekty využívané SDH Jabloňany 

- Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby (Stavební úřad + další) – 5/2012 

o Vyjádření k elektrické distribuční síti (E.ON) – 4/2012 

o Vyjádření o existenci sítě elekt. komunikací a všeobecné podmínky (Telefonica O2) – 

4/2012 

o Podmínky ochrany podzemních vedení sítě elektr. komunikací (Telefonica O2) – 

4/2012 

o Souhlas s provedením a umístěním stavby (Obec Jabloňany) – 4/2012 

o Souhlas se vznikem požárně bezpečnostního přesahu 

o Souhlas s napojením na místní vodovod 

o Závazné stanovisko orgánu PO (HZS JMK) – 4/2012 

o Souhlas s novostavbou sociálního zařízení (Krajská hygienická stanice) – 2012/04 

o Vyjádření a stanovisko k projekt. dokumentaci Sociální zař. sport. areálu Jabloňany 

(Obdbor tvorby a ochrany životního prostředí Boskovice) -  

- Souhlas s provedením ohlášené stavby (Stavební úřad) – 5/2012 

- Projekt Sociální zařízení sportovního areálu  

- Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci + následně Prohlášení statutárního zástupce o 

potřebě a podpoře záměru žadatele s následujícími partnery – 5/2012 

o Obec Jabloňany 

o Malá kopaná Jabloňany 

o TJ Sokol Jabloňany 

o Základní škola Jabloňany 

o Okrsek Skalice 

- Dohoda s obcí Jabloňany o 

schopnosti a zájmu 

předfinancovat realizaci projektu  

- Usnesení zastupitelstva o 

výpůjčce, investičním příspěvku a 

provozních nákladech – 5/2012 

- Závazek vzniku tradiční akce 

- Doložení analýzy 

 

Podání žádosti, schválení a přidělení 

dotace (5-12/2012)
7
 

- Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova; Potvrzení o registraci projektu – 5/2013 

- Hodnocení výběrové komise MAS – 6/2012 

- Protokol o provedené administrativní kontrole (MAS+ Boskovicko) – 7/2012 

- Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků (od FU) – 12/2012 

- Potvrzení o zřízení a vedení běžného účtu – 12/2012 
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- Registrační list sdružení, Dokument o určení statutárního zástupce 

- Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova (SZIF) – 12/2012 

 

Výběr dodavatele a příprava stavby (2-4/2013)
8
 

- Zadávací dokumentace (poptávka) pro výběr dodavatele na realizaci SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 

SPORTOVNÍHO AREÁLU JABLOŇANY  - 2-3/2013 

- Hlášení o změnách č. 1 před realizací (na SZIF) – 3/2013 

- Smlouva o výpůjčce (s OU Jabloňany) – 4/2013 

- Smlouva o investičním příspěvku (s OU Jabloňany) 4/2013 

- Poptávka – oslovení 3 dodavatelů – 4/2013 

- Vyhodnocení poptávek – 4/2013 

- Záznam o provedeném průzkumu trhu, Zápis z mimořádné schůze Výboru SDH Jabloňany – 

4/2013 

- Smlouva o dílo (s dodavatelem) – 4/2013 

 

Výstavba (4-6/2013)
19

 

- Předávací protokol a předání staveniště – 4/2013 

- Stavební deník (pravidelné kontroly v průběhu stavby) 

- Výrobní a provozní dokumentace k sanitárnímu kontejneru 

o Protokol o vodotěsnosti jímky 

o Osvědčení o těsnosti vodoměrné jímky 

o Zpráva o revizi elektrických zařízení – kontejneru 

- Protokol o zkoušce těsnosti kanalizačního potrubí – 5/2013 

- Geometrický plánek realizované stavby 

- Protokol o předání a převzetí díla zhotovitele (vč. řešení nedodělků a výhrad) – 5/2013 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě s dodavatelem (5/2013) 

- Faktura za dílo 

- Žádost o převod finančních prostředků k úhradě faktury 

- Žádost o kolaudaci 

- Stanovisko dotečeného orgánu na úseku požární ochrany (HZS JMK) – 5/2013 

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby (Stavební úřad Boskovice) – 5/2013 

- Žádost o zvýšení příkonu – 5/2013 

- Revizní zpráva elektro (na přípojku a navýšení příkonu) – 7/2013 

- Nová smlouva s distributorem elektřiny na navýšený příkon (Obec + E.ON) – 7/2013 

- Darovací smlouva (Malá kopaná Jabloňany) – 7/2013 

- Vyhlášení soutěže o grafické řešení kontejneru na místní základní škole a mezi mládeží SDH 

Jabloňany 

 

Vypořádání dotace a projektu (8/2012 – 1/2014)
11

 

- Hlášení o změnách č. 2 po realizaci (na SZIF) – 9/2013 

- Popis Výběru dodavatele pro realizaci projektu Sociální zařízení sportovního areálu 

Jabloňany (popis postupu výběru a smluvní cena) -  9/2013 

- Provozní řád – 7/2013 

- Kontrolní list ke kontrole úplnosti žádosti o proplacení výdajů (MAS+ Boskovicko) – 9/2013 

- Vyúčtování investičního příspěvku – 9/2013  

- Žádost o proplacení výdajů – předání podkladů (na SZIF) – 10/2013 

- Protokol o fyzické kontrole realizace projektu (pracovníci SZIF) – 11/2013 

- Dodatek ke smlouvě o investičním příspěvku – 11/2013 

- Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce – 11/2013 

- Darovací smlouva na stavební projekt – 11/2013 

- Dohoda o započtení závazků a pohledávek – 11/2013 
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Příloha č. 2: Souhrnná zpráva o pořízení a úpravách nové CAS 15 DAF 

Pořízení CAS: 

- podání žádosti o dotaci na JMK projednáno na jednání veřejném zastupitelstvu obce 

Jabloňany dne: 

o 23.2.2012 presentace JSDH Jabloňany na veřejném zastupitelstvu obce (zástupce 

velitele jednotky Petr Machač, člen JSDH a místostarosta SDH Jaroslav Machač ml., 

nově jmenovaný velitel jednotky  Horák Jan) 

o 23.2.2012 zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádosti  k JMK o finanční 

výpomoc na pořízení DA pro JSDH (žádáno o částku Kč: 490 000,-) 

o 16.8. 2012 zastupitelstvo obce přijalo rozpočtové opatřením, kterým se celkové příjmy 

a výdaje zvyšují o 560.000,-- Kč.  

o květen, červen 2012 rada JMK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 300 000,- 

o červen  2012 podána žádost o změnu využití dotace (z DA na CAS) 

o červen 2012 schváleno přijetí dotace od JMK zastupitelstvem obce Jabloňany  

o listopad 2012 odsouhlasení a podpis kupní smlouvy mezi Obcí Jabloňany a 

dodavatelem vozidla 

- 10.12.2012 do Jabloňan dovezen  cca v 11 30 hasičská cisterna na podvozku Daf 

- 17.12.2012 absolvování evidenční prohlídky (emise, STK 

- 17.12.2012 podání žádosti na dopravní inspektorát  

- 18.12.2012 vyjímka z pojištění odpovědnosti provozu od HZS  

- 19.12.2012 schválení technické způsobilosti vozidla MěÚ Boskovice odborem dopravy  

- 19.12.2012 vydání osvědčení o registraci vozidla (registrační značka)  

- leden 2013 přihlášeno CAS do IZS JMK   

- 27.1.2012 napuštění cisterny hasební vodou + první zařazení do výjezdu JSDH Jabloňany  

 

Úpravy na CAS 

Základní popis úprav a část fotodokumentace je uvedena v přiloženém souboru nebo k dispozici na 

internetu: 

 

DAFpřiloha.doc

 
 

Celkové náklady na pořízení a přestavbu a CAS: 

Náklady na pořízení a úpravy 

- dotace JMK 300 000,- 

- spoluúčast obce 250 000,- 

- příspěvek SDH na úpravy vozidla 50 000,- 

- sponzoři 26 000,-   

Realizace úprav – masivní většina svépomocí (popis a detail v samostatné prezentaci) 

- v roce 2012 odpracováno 345 brigádnických hodin  

- v roce 2013 odpracováno 810 brigádnických hodin 

- celkem 2012 + 2013 odpracováno 1155 brigádnických hodin (nejvíce 205hod/člen) 
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Příloha č. 3 Výsledky soutěžního družstva 

Výsledky 2013 

                  
  Místo: Liga: 

Datu
m: 

Umíst
ění: 

Koš Voda 
Rozdě
lovač 

Výstři
k 

LP PP 
Výsledn

ý čas 

1. Drnovice VCV 11.5 3.         18,58 18,44 18,58 

2. Litava ŽLPú 12.5 10. 3,66 8,47 12,87 16,36     18,19 

3. Žernovník VCB 26.5 N             N 

4. Jabloňany VCB 2.6 6. 3,74 8,46 13,16 16,93 19,19 18,18 19,19 

5. Lipová ExČR 9.6 12. 3,62 7,88 12,82 16,78 17,66 17,83 17,83 

6. Lipová VCP 9.6 1. 3,62 7,88 12,82 16,78 17,66 17,83 17,83 

7. Senetářov Pohár 8.6 3.         18,59 18,53 18,59 

8. Bořitov VCB 16.6 8. 3,76 8,27 12,94 16,64 18,40 18,37 18,40 

9. Horní Poříčí VCB 15.6 N 3,70 8,67 13,48 16,86     18,90 

10. Pamětice VCB 23.6 4. 3,64 9,73 14,02 17,72 19,28 19,62 19,62 

11. Hlubočany VCV 29.6 3.         18,09 18,32 18,32 

12. Topolany VCV 6.7 5.         18,41 17,84 18,41 

13. Šošůvka VCB 7.7 N 3,70 8,09 12,78 16,67 N 17,83 N 

14. Bílovice VCP 13.7 N 3,69           N 

15. Habrovany VCV 13.7 7. 3,74 8,20 12,92 16,49 19,17 19,86 19,86 

16. Žďár VCB 21.7 N             N 

17. Černovice VCB 28.7 19.         21,09 20,78 21,09 

18. Ňemčice VCB 11.8 15. 3,64 8,28 12,95 16,66 18,41 19,05 19,05 

19. Lysice VCB 1.9 N 4,15 8,49 13,28 16,88 17,99 N N 

20. Sychotín VCB 8.9 17. 3,94 8,01 12,59 16,48 18,07 18,97 18,97 

21. Sudice VCB 14.9 7.         20,49 19,75 20,49 

22. Maršovice ŽLPú 28.9 10. 4,08     18,05 18,85 19,44 19,44 

23. Široky Důl Pohár,2B                   

Časy Béčka 

      

  Místo:   
Datu
m: 

Míst
o Koš Voda 

Rozdě
lovač 

Výstři
ky LP PP 

Výsledn
ý čas 

1. Bořitov   
26.1

2 11. 4,34   16,14 19,79     21,42 

2. Veselice   6.6. 6.         21,28 21,29 21,29 

3. Bořitov   13.6. 21.         24,08 26,22 26,22 

4. Horní Poříčí   27.6. 25. 5,15 9,21 13,96 17,79 20,98 27 27 

5. Šošůvka   4.7. N N N N N N N N 

6. Pamětice   11.7. 12. 4,45   14,48 18,76 20,26 20,21 20,26 

7. Žďár   18.7. 18. 5,35 9,81 15,43 
19,14/
19,79 24,68 21,97 24,68 

8. Černovice   25.7. 9. 4,57 8,57 13,53 17,26 19,2 18,93 19,2 

9. Němčice   8.8. 14.         21,18 20,8 21,18 

10. Míchov   15.8. 25. 4,84   14,86 18,45 19,66 23,77 23,77 

11. V.Opatovice   22.8. 17. 4,96 11,46 16,32 20,1 20,98 21,71 21,71 

12. Lysice   5.9. 16. 4,07   15,01 19,01 20,75 20,79 20,79 

13. Sudice   12.9. 16.         20,57 20,78 20,78 



 

Příloha č. 4: Výsledky kolektivu mládeže 

Průběh soutěžní činnosti kolektivu mládeže SDH Jabloňany - 2013 kategorie MLADŠÍ 

Datum Místo soutěže 1.disciplína 
čas(body) / 

pořadí 2.disciplína 
čas(body) / 

pořadí 3.disciplína 
čas(body) / 

pořadí 

celkové 

umístění 
na 

soutěži 

počet 
zůčastněných 

družstev 

23.3.2013 Šebetov uzly 2:47 topografie 15bodů 0 0 8 16 

4.5.2013 Doubravice n./Sv. PÚ 23,28/4 
štafeta pož. 

Dvojic 1,03,59/2     3 11 

18.5.2013 Ráječko PÚ 19,84/4 4x60 65,95/4 4x100 CTIF 123,69/7     

  
Celostátní hra Plamen 
2012/2013     PÚ CTIF 225,02/19     9 37 

25.5.2013 Bořitov PÚ 24,8/3 štafeta 4x60 79,87/8     5 9 

8.6.2013 Sudice PÚ 28,8/7 štafeta CTIF 132,96/10     8 11 

Při cestě do Sudic jsme navštívili setkání historické vojenské a hasičské techniky Sedmizubec a navštivili jsme Požární Stanici HZS JMK. 

16.6.2013 Rájec PÚ 26,36/11 
štafeta pož. 

Dvojic 95/11     12 16 

22.6.2013 Ostrov u Macochy PÚ 22,64/4 štafeta CTIF 101,86/2     3 13 

Mezi soutěžemi jsme navštívili jeskyni Balcaka  

Při přejezdu do Senetářova jsme díky zprostředkované domluvě J. Machačem st. bezplatně navštívili komentovanou prohlídku Větrného mlýna v Rudici 

 a navštívili jsme Rudické propadání a to vše za doprovodu  a výkladu člena speleologické záchranné služby p. Jeřábka. 

22.6.2013 Senetářov PÚ 23,5/2         8 16 

29.6.2013 Bukovina štafeta 4x60 64/2 
štafeta pož. 

Dvojic 86,56/5     2 8 

30.6.2013 Okrouhlá PÚ 24.94/1         1 2 

31.8.2013 Šošůvka1 PÚ   
štafeta pož. 

Dvojic       5 12 

1.9.2013 Ťěchov PÚ   
štafeta pož. 

Dvojic       3 14 

7.9.2013 Borotín PÚ 23,13/4         4 12 

7.9.2013 Habrůvka PÚ 20,69/3 štafeta 4x60 60/2     3 11 

8.9.2013 Boskovice mimo OLM PÚ ???             

15.9.2013 Jabloňany ZPV 44,30/4 štafeta 4x60 64,96/2     2 20 

21.9.2013 Sebranice ZPV 52,40/14         14 18 

12.10.1013 Vavřinec Plamen 2013/2014 ZPV 51,22/17 
štafeta pož. 

Dvojic 124,63/20 17 45 

23.11.2013 Doubravice uzly   topo. Pož. Ochr.       27 37 

29.3.1908 Drnovice uzly   tech. Prostř.       16 22 

Umístění: Celostátní hra plamen ročník 2012/2013    9 z 37 

Konečné pořadí v OLM 2013 4 z 48 
  



 

Průběh soutěžní činnosti kolektivu mládeže SDH Jabloňany - 2013 kategorie STARŠÍ 

Datum Místo soutěže 1.disciplína 
čas(body) / 

pořadí 2.disciplína 
čas(body) / 

pořadí 3.disciplína 
čas(body) / 

pořadí 

celkové 
umístění 

na 
soutěži 

počet 

zůčastněných 
družstev 

23.3.2013 Šebetov uzly 1:37 topografie 25bodů 0 0 8 17 

4.5.2013 Doubravice n./Sv. PÚ 22,50/6 
štafeta pož. 

Dvojic 1,09/9     7 12 

18.5.2013 Ráječko PÚ 19,78/6 4x60 57,36/9 4x100 CTIF 148,09/22     

  
Celostátní hra Plamen 
2012/2013     PÚ CTIF 441,08/19     10 34 

25.5.2013 Bořitov PÚ 42,48/6 štafeta 4x60 61,47/8     8 8 

8.6.2013 Sudice PÚ 20,48 štafeta CTIF 114,53/10     9 11 

Při cestě do Sudic jsme navštívili setkání historické vojenské a hasičské techniky Sedmizubec a navštivili jsme Požární Stanici HZS JMK. 

16.6.2013 Rájec PÚ 20,02/6 
štafeta pož. 

Dvojic 71/10     7 14 

22.6.2013 Ostrov u Macochy PÚ 20,51 štafeta CTIF 96,6     8 10 

Mezi soutěžemi jsme navštívili jeskyni Balcaka za zvýhodněné vstupné 20,- 

Při přejezdu do Senetářova jsme díky zprostředkované domluvě J. Machačem st. bezplatně navštívili komentovanou prohlídku Větrného mlýna v Rudici 

 a navštívili jsme si Rudické propadání a to vše za doprovodu  a výkladu člena speleologické záchranné služby p. Jeřábka. 

22.6.2013 Senetářov PÚ 21,5         10 23 

29.6.2013 Bukovina štafeta 4x60 59,81/7 
štafeta pož. 

Dvojic 86,56/5     9 12 

30.6.2013 Okrouhlá PÚ 28,48/4 mimo OLM       4 8 

31.8.2013 Šošůvka1 PÚ 40,04/10 
štafeta pož. 

Dvojic 75,24/14     14 14 

1.9.2013 Ťěchov PÚ 27,83/11 
štafeta pož. 

Dvojic 71,73/11     13 13 

7.9.2013 Borotín PÚ 17,96/3         3 9 

7.9.2013 Habrůvka PÚ 16,88/7 štafeta 4x60 57,8/7     7 8 

8.9.2013 Boskovice mimo OLM PÚ ???             

15.9.2013 Jabloňany ZPV 57,15/9 štafeta 4x60 53,56/4     6 14 

21.9.2013 Sebranice ZPV 32,19/10         10 14 

12.10.2013 Vavřinec Plamen Plamen 2013/2014 ZPV 48,59/18 
štafeta pož. 

Dvojic 72,09/10 18 38 

23.11.2013 Doubravice uzly   topo. Pož. Ochr.       21 29 

30.11.2013 Drnovice uzly   tech. Prostř.       18 20 

Umístění: Celostátní hra plamen ročník 2012/2013    10 z 34 

Konečné pořadí v OLM 2013 6 z 38 
 


