
1 
 

 
 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
JABLOŇANY ZA ROK 2015 

 
Úvod  

 
Jabloňany  23. 1. 2016  

 

Bratři a sestry, vážení hosté,  

 

dovolte mi seznámit Vás s činností našeho sboru za období roku 2015. Poslední výroční valná 

hromada se konala 13. prosince 2014. 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. 

Stejně jako v předešlých letech se zapojujeme do řady dalších akcí, ať už se jedná o okrsek, různá 

výročí sborů, práce s dětmi, kulturní a sportovní akce a další. Podrobněji se o našich aktivitách dozvíte 

níže. 

 

Úvodem mi ještě dovolte poděkovat těm, kteří se podíleli na celoroční činnosti sboru a to jak 

samotným členům, tak i jejich rodinným příslušníkům a i všem ostatním kteří nás podporovali a 

pomáhali nám. Zvláštní poděkování patří i všem našim sponzorům. 

 

Zpracoval: Jakub Ocetek 
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Zpráva o činnosti SDH Jabloňany 

 

 

 Ke dni 15. 12. 2015 tvoří členskou základnu sboru 61 registrovaných členů z toho 13 žen. 

Sbor má 28 členů dospělých a 33 dětí do 18 let. Dále pak 14 členů místních. 

 

 Na poslední valné hromadě dne 13. prosince 2014 byl zvolen nový výbor SDH. Všichni jeho 

členové se od začátku svého funkčního období snaží o to, aby sbor nadále fungoval co nejlépe. 

Dne 30. 12. 2014 proběhlo mezi starým a novým výborem předání informací, podkladů, 

dokumentů a dalších věcí k řízení a činnosti sboru. 

Všem členům, kteří již dál nepokračují ve své funkci ve výboru, patří dík za odvedenou práci 

a jejich činnost v něm. Jmenovitě pak velký dík bratru p. Josefu Havlíčkovi st. dlouholetému 

starostovi a bratru p. Jaroslavu Machačovi st. dlouholetému veliteli. 

 

 

 Dne 26. 4. proběhla ve sportovním areálu v Luhu soutěž v požárním útoku okrsku Skalice 

spojená s 1. ročníkem soutěže „O putovní pohár obce Jabloňany v PÚ mládeže okrsku Skalice 

a DSO Svitava. Okrskové soutěže se zúčastnily družstva mužů z Drnovic, Obory a Jabloňan. 

Sčítaly se výsledky z disciplín 100m překážek a požární útok. Zvítězilo družstvo Obory s 

celkovým časem 45,01, náš tým si bohužel po velké chybě strojníka zapsal neplatný pokus. 

V kategorii žen vyhrálo družstvo z Drnovic, v čase 24,73, které bylo také jediné startující. 

V přestávce po ukončení soutěže okrsku proběhlo slavnostní předání a vysvěcení nového 

protipovodňového vozíku a nové požární stříkačky pro mládež. Mladí hasiči soutěžili 

v disciplíně požární útok a to na dva pokusy. V kategorii mladší žáci soutěžili družstva 

Doubravice a Jabloňan, v kategorii starších žáků Skalice, Doubravice a Jabloňany. Obě 

kategorie ovládli domácí v časech, starší 16,04, mladší 22,07 a tak putovní poháry zůstávají do 

dalšího roku v naší obci. 

 O víkendu 25. – 26. 4. se  dva naši členové spolu s vozem Sachsenring AS 16, zúčastnili 

přehlídky automobilové techniky kterou pořádalo Technické muzeum Brno. Naše historická 

technika vzbuzovala velký zájem návštěvníků a byla jimy velmi oceňována. 

  

 Dne 3.5. se čtyři naši členové zúčastnili v Drnovicích mše a slavnostního průvodu 

k příležitosti svátku sv. Floriána, který je patronem hasičů.Při průvodu s sebou nesli i náš 

hasičský prapor. 

  

 Dne 31. 5. se v naší obci ve sportovním areálu v Luhu uskutečnil 4. ročník soutěže v požárním 

útoku zařazený do seriálu Velké ceny Blanenska. Opět perfektně připravenou rychlou trať si 

letos vyzkoušelo 35 družstev mužů a 15 družstev žen a to nejen z okresu Blansko, ale i 

okolních okresů například Prostějov, Třebíč a dalších. V kategorii mužů se nejlépe vedlo týmu 

ze Stražiska s časem 16,59, na druhém místě se umístil Chrastavec za čas 16,73 a na třetím 

místě obhájce vítězství ze Žernovníku kterému se podařilo zastavit časomíru na 16,86. 

Domácí družstvo obsadilo pěkné 10. místo v kvalitním čase 17,91. Rekord dráhy i celé VCB 

(16,26), který u nás padl v loňském roce, se tedy nikomu překonat nepovedlo a stále ho drží 

Žernovník. V kategorii žen se podařilo zvítězit Sychotínu v čase 16,30, stříbro braly ženy ze 

Šošůvky za 17,59 a bronz Ňemčice za 17,96. Celá soutěž byla velmi pečlivě připravována, pro 

diváky i pro soutěžící byl přichystán velký výběr občerstvení, který nabízel několik druhů 
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pochoutek z udírny, nebo grilu a široká nabídka nápojů. I ostatní zázemí, jako byla spousta 

míst k sezení, která byla z velké části zastíněna sluníky, nebo stany, bylo nachystáno tak, aby 

se všem, kteří přišli, u nás co nejvíce líbilo. Za tímto vším se skrývá spousta hodin práce a 

námahy, a proto nás velmi potěšilo veskrze kladné hodnocení soutěže ať už od diváků, členů 

rady VCB i od samotných závodníků. 

  

 V červnu jsme se účastnili s naší starší hasičskou stříkačkou na podvozku Sachsenring S 4000-

1 z roku 1965 soutěže historických vozidel Macocha Veteran Tour 2015 a navázali tak na naše 

úspěchy z let 2002 až 2006, kdy jsme se také účastnili. Závod pravidelně startuje v Blansku a 

vede okolím Moravského krasu a nově i kolem Boskovic. Kromě motoristického sportovního 

zážitku při plnění různých soutěžních disciplín a projetí malebného okolí kolem Blanska  

a Boskovic podle závodních itinerářů bez mapy (kde naše vozidlo z Jabloňan budilo nejen po 

cestě pozornost) získala naše čtyřčlenná posádka 1. místo  

v kategorii užitkových vozidel.  

  

 Tradičně v prvním červencovém týdnu, letos konkrétně ve dnech 3. – 5. 7. proběhlo v naší 

obci v areálu za školou pouťové posezení. V pátek a v sobotu za doprovodu reprodukované 

hudby, po všechny dny s velkým výběrem jak nápojů, tak i jídel. Počasí nám letos vyšlo po 

celý víkend a vyhnuli jsme se i jiným nepříjemnostem z minulých let, jako byl například 

výpadek elektřiny po větrné smršti a tak celá pouť proběhla hladce. Toto vše jistě přispělo 

k hojné účasti návštěvníků domácích i přespolních. O hlavní díl zábavy se od poloviny týdne 

až do neděle starala rodina Šamanových, která se svými atrakcemi přijíždí do Jabloňan již déle 

než deset let. Celkově proběhla pouť v roce 2015 bez větších problémů a dík patří všem, kteří 

se podíleli na organizaci a průběhu této náročné, tří denní akce. 

  

 22.8. jsme se zůčastnili s oběma vozidly av počtu 6 členů výročí SDH Svitávka.  

  

 29.8. jsme se pořadatelsky podíleli na Rozloučení s prázdninami ve sportovním areálu v Luhu, 

kde si děti mohly vyzkoušet různé atrakce nejen s hasičskou tématikou. 

 

 Dne 20. 9. u nás proběhl 3. ročník soutěže mladých hasičů. Letos v disciplínách požární útok a 

štafeta dvojic které byly hodnoceny dohromady. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to mladší a 

starší žáci. Celkem se na výborně připravených tratích předvedlo 8 družstev starších žáků a 5 

mladších. Navzdory pěknému počasí, se na účasti projevil pozdější termín konání soutěže. Do 

příštího ročníku se pokusíme zajistit vhodnější termín, případně změnu disciplín, abychom 

přilákali více družstev. V kategorii starších žáků zvítězil Bořitov před Senetářovem, výborné 

třetí místo si připsaly Jabloňany. V mladších brala vítězství Šošůvka, další úspěch domácích si 

druhým místem vybojovalo družstvo Jabloňan, na bronzovém stupni se umístil Senetářov. 

Soutěž byla velmi kvalitně připravená a i dobře organizačně zvládnutá.  
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Další akce v průběhu roku 

 

 V roce 2015 proběhlo 12 členských a 4 výborové schůze. 

 

 Během celého roku jsme pokračovali na dokončení garáže v místním zemědělském družstvu, 

kde je zaparkován náš druhý automobil AS 16 Sachsenring a uskladněno další vybavení sboru. 

Jednalo se především o podbití střechy a dokončení oplechování stěn. 

 

 Po ukončení sportovní sezony byly na dráze v Luhu dosypány prohlubně vzniklé po uložení 

drenáže a tyto místa byla následně znovu oseta travou. 

 

 V průběhu měsíce května byla zakoupena zvuková aparatura s reproduktorovou soustavou, 

která bude sloužit sboru k ozvučení svých akcí. 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Jakub Ocetek 
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Zpráva o činnosti sportovního družstva mužů 

 
  Rok 2015 byl pro nás velikou výzvou v překonání dosavadních úspěchů v požárním sportu. I když to 

bylo někdy velice těžké, snažili jsme se na vybudovaném cvičišti v Luhu, cvičit pravidelně. Sportovní 

družstvo pro tento rok bylo následující: Martin Dvořák - koš; Lukáš Zachoval, Jan Horák - narážka; 

Pavel Hubený, Roman Vlach - stroj; Vojtěch Lžíčař, Marek Vlach a Jiří Horák (r. 88) - béčka; Josef 

Zachoval - rozdělovač; Jakub Štarha, Jakub Ocetek -proud. 

   Zúčastnili jsme se Velké ceny Blanenska, kde jsme odjeli všech dvanáct bodovaných a tři 

nebodované závody. Nejlepšího umístění jsme dosáhli v Bořitově, kde jsme za čas 18.00 obsadili 4. 

místo a v Ostrově u Macochy kde jsme s časem 17.93 umístili také na 4. místě. Nejlepší čas, který měl 

hodnotu 17:61, se nám podařilo dát v Senetářově a tímto časem jsme obsadili, ve velké konkurenci, až 

8. místo. Na Velké ceně Blanenska byli i nedokončené požární útoky a to na Žernovníku, kde levý 

proudař nezapojil proudnici, ve Žďáře kde udělal chybu strojník při nespojení jedné ze tří béčkových 

hadic a v Sychotíně, kde nás zastihla smůla a levému proudaři spadlo hadicové klubo z podkladové 

hadice a rozhodilo mu spoje. 

  Druhé kolo Velké ceny Blanenska zavítalo i k nám do Jabloňan. Soutěž se konala 31. 5. 2015 

tradičně v hasičském areálu. Travnatá závodní dráha byla i letos perfektně nachystaná a za obrovské 

podpory diváků jsme odstartovali k základně, kde vše proběhlo bez problémů a my jsme běželi pro co 

nejlepší výsledek. Po menším prostřiku na levém proudu se náš tým umístil na krásném 10. místě 

s výsledným časem 17:91. Na pravém terči bylo sraženo v čase 17:41.  

  V roce 2015 jsme zavítali i do okresu Prostějov, kde se nám podařilo překonat naše dosavadní 

úspěchy na Velké ceně Prostějovska. Z deseti soutěží jsme se zúčastnili, jen šesti, ale na všech jsme 

bodovali. Nejlepší umístění nás překvapilo 29. 8. 2015 v Bukové, kde jsme po vydařeném útoku 

s časem 18:01 vyhráli. Na posledním kole v Soběsukách, které se konalo 19. 9. 2015, se nám podařilo 

i se zaváháním strojníka na spoji dát nejlepší čas 17:76, kterého jsme letos na VCPv dosáhli. S tímto 

dosaženým časem jsme obsadili bronzovou příčku. 

  Další z našich účastí byla soutěž o putovní pohár VŘSR – Memoriál V. I. Lenina 2015. Této soutěže 

se zúčastnilo 146 mužských týmů. Běželo se na zkrácené závodní dráze. Na základně nastala chyba na 

spojích u savic, která nás stála drahocenné vteřiny a my jsme se nakonec umístili na 44. místě 

s výsledným časem 16.16. 

  Tento rok hodnotíme jako úspěšný především na Velké ceně Prostějovska, kde jsme obsadili celkové 

5. místo s 83 body. Ve Velké ceně Blanenska nám chyběly pouhé 3 body, které nás dělily od 10. 

místa. Nakonec jsme se s celkovým počtem 114 bodů umístili na 11. místě. 
Zpracoval:Josef Zachoval 
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Zpráva o činnosti kolektivu Mladých Hasičů Jabloňany za rok 2015  

a s mládeží  související 

 

 V našem sboru kromě ostatní bohaté činnosti  od roku 2011 znovu po 25 letech funguje kolektiv mladých 

hasičů (dále jen: kolektiv MH), který ke konci roku 2014  čítal 28 dětí ve věku 5-17 let. (rok 2013 27 dětí, dříve 24).  

K dnešnímu dni v kolektivu MH evidujeme 33 členů ve věku 4 – 17 let. 

 Pro zájem nových dětí, rodičů a již odrůstajících stávajících MH do vyšších věkových kategorii (dorost) jsem 

od začátku letošního roku zahájil nábor nových dětí, při kterém jsme přijali 6 nových mladých členů. A to v prvním 

polovině roku Radek Tomášek, Adam Prokš, Tomáš Straka (Obora) a po letních prázdninách Ondřej Kalda 

(Boskovice), Jiří a Kateřina Machačovi. Noví členové se po krátké přípravě zapojili i do soutěžní činnosti. V současné 

době tento kroužek navštěvují i  děti i z okolních obcí  

 Naše činnost MH se řídí závaznými celorepublikovými stanovami a směrnicí hry PLAMEN, vedoucí kolektivu a 

vedoucí MH absolvovali specializační školení pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Toto školení 

si periodicky obnovují a v současné době s mládeží aktivně pracují vedoucí MH: Josef Havlíček ml., Jakub Štarha, 

Martin Dvořák ml., Jan Horák a hlavní vedoucí MH SDH Jabloňany Petr Machač za podpory Jaroslava Machače ml. , 

ostatních členů SDH, letos se  do činnosti MH zapojil i tatínek Milan Prudký a dalších „aktivní rodiče“. 

 Pravidelně se zúčastňujeme nejen celostátní hry Plamen, místních pohárových soutěží MH ale i soutěží 

zařazených do Okresní ligy mládeže okresu Blansko (OLM BK). V 2013 a 2014 jsme absolvovali ročně cca 22 soutěží 

s 2-4 soutěžními družstvy, uspořádali pro děti různé výlety a aktivity, každotýdenní přípravné schůzky a tréninky.  

V roce 2015 jsme se zúčastnili  na území okresu Blansko 31 soutěží. 

 

 Členové kolektivu MH se aktivně zapojili i do činnosti a práce sboru (např. výroba překážek, sběr 

elektroodpadu, starého papíru i železa, pořádání pouťového posezení a dalších akcí v naší obci, zajištění akcí sboru i 

mimo obec, apod., svým přičiněním se podílí částečně i na  financování svých činnosti a potřeb).  

 

Průběh činnosti kolektivu MH Jabloňany za rok 2015 
 Leden až prosinec  pravidelně jednou týdně, dle potřeby častěji cca 52 schůzek v rozsahu 1,5 – 2,5 hod.  

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, 

Podzimní kola 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 zapojujeme se do celostátní výtvarné akce Požární ochrana očima dětí. 

 V letošním roce zapojení i do dorosteneckých soutěží – dorost se připravoval i individuálně mimo 

pravidelné schůzky. http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_OLM_-_soutez_-_Vopatovske_dorost_-_Velke_Opatovice_2._5._2015/ 

(nového vedení OSH Blansko nám začátkem června nařídilo vrátit zapůjčené překážky a příprava dorostu byla velmi 

zkomplikována, párkrát jsme trénovali v Bořitově a následně zájem postupně opadal), z tohoto důvodu pro příští 

sezónu nutno dokončit započatou výrobu  překážek a zbývající chybějící dokoupit. 
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-_vyroba_prekazek_2015 

 

 

 

 

 

 

 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_OLM_-_soutez_-_Vopatovske_dorost_-_Velke_Opatovice_2._5._2015/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-_vyroba_prekazek_2015
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 Jarní úklid v okolí obce Jabloňany (Ukliďme si doma) 

V sobotu 28. Března provedli místní mladí hasiči úklid přírody v okolí Jabloňan:  

 sběr odpadků z příkopů kolem přístupových silnic a cest do Jabloňan (od „Ovčína“ po jabloňanskou 

křižovatku a pěší cestičku do Skalice),  

 sběr odpadu z břehů potoka Úmoří (společně i s kolektivem mládeže SDH Skalice nad Svitavou) od 

téměř ústí Úmoří do Svitavy (od firmy Baumüller) až po Krhov ( po mostek u silnice R43).  

 

 Akce vycházela z letošního plánu činnosti mladých hasičů a navazovala i na celoregionální akci 

Povodí Moravy „My pro vodu, voda pro nás“.  

 Díky rozdělení do 3 pracovních skupin a dopravě hasičským autem mezi jednotlivými úseky (včetně 

použití nového přívěsu na odvoz odpadků) se podařilo dětem během ještě chladného dopoledne uklidit úsek 

v délce 6 km (z toho 2,3 km kolem cest a silnic). Na akci se podílelo 15 mladých místních hasičů, 6 

dospělých (vedoucí MH vč. 1 rodiče) a 9 hasičů ze Skalice. Bylo sebráno společně celkem 38 velkých 

pytlů odpadků, které do přírody nepatří.  

 Jedinou odměnou pro mladé hasiče (kromě poděkování od vedoucího kolektivu) byl teplý čaj, který 

byl připraven pro všechny na závěr ve zbrojnici. Poděkování také patří OÚ Jabloňany (za pořízení 

pracovních rukavic pro děti a odpadkových pytlů) a OÚ Skalice n. Sv. (kam jsme mohli po dohodě odvézt 

do velkoobjemového kontejneru tak velké množství odpadků, které jsme ani nečekali). 

  Poděkování patří všem, kteří se do úklidu aktivně zapojili. Tak uvidíme příští rok, kolik toho tam 

zase lidé vyhází a hlavně, zda se k této brigádě „Ukliďme si doma“ přidají i další, abychom si příští jaro 

sami uklidili i v naší obci. 
 http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_Uklid_odpadku_a_veci_do_prirody_nepatricich_-_Jablonany_a_okoli_28._3._2015/ 

 

 S touto akcí jsme se přihlásily do celorepublikové soutěž Anketa Dobrovolní hasiči roku 2015, 

kde jsem v silné konkurenci obsadili krásné 3. místo. Více o této anketě v samostatné části Zprávy o činnosti 

SDH Jabloňany. http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Anketa_dobrovolni_Hasici_roku_2015_-_3._misto_SDH_Jablonan 
(více info v samostatné části zprávy o činnosti) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V sobotu 10.4.2015 mladí hasiči s vedoucími provedli v naší obci sběr elektroodpadu a starého 

papíru. Sběr byl realizován svozem po obci pomocí hasičského auta (DAF) s přívěsem. Celkem posbíráno: 

cca 3 ledničky, 5 televizí a 4 vaky naplněné malými elektro spotřebiči. Starého papíru 526 kg, starý papír 

předán místní ZŠ, která následně zajistila odvoz a finance použila pro žáky školy. 
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-_sber_elektroodpadu,_stareho_papiru_a_zeleza_za_rok_2015#P6256796.jpg 

 

 26.4.2015 jsme se v naší obci zúčastnili soutěže: Pohár obce Jabloňany v PÚ mládeže Okrsku 

Skalice a DSO Svitava a předání nového vybavení.  Kde jsme se zapojili do ceremoniálu předání přívěsu, 

který jsme následně využívali na všech letošních soutěžích k dopravě požární stříkačky a dalšího vybavení. 

Na této soutěži jsme obsadili první místa v obou žákovských kategoriích a na rok získali Putovní poháry. 
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-_Pohar_obce_Jablonany_v_PU_mladeze_Okrsku_Skalice_a_DSO_Svitava%2C_predani_vybaveni_pro_MHaJSDH/ 

(více info v samostatné části zprávy o činnosti) 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_Uklid_odpadku_a_veci_do_prirody_nepatricich_-_Jablonany_a_okoli_28._3._2015/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Anketa_dobrovolni_Hasici_roku_2#015_-_3._misto_SDH_Jablonan
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-_sber_elektroodpadu,_stareho_papiru_a_zeleza_za_rok_2015#P6256796.jpg
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-_Pohar_obce_Jablonany_v_PU_mladeze_Okrsku_Skalice_a_DSO_Svitava%2C_predani_vybaveni_pro_MHaJSDH/
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 Víkend 16. -17. 5. jsme se zúčastnili Jarního kola 

Celostátní hry PLAMEN ročník 2014/2015 pořádaného v 

Ostrově u Macochy. Sobota patřila disciplínám v kategoriích 

mladších a starších žáků, neděle byla určena pro kategorie 

dorostu. Po prvním podzimním kole této soutěže pořádané v Lysicích, kde jsme se umístili v první desítce, 

jsme měli šance na umístění v tomto ročníku. Naši mladí hasiči nezklamali a zúročili nabyté zkušenosti a 

obsadili krásné 6. místo v kategorii starších žáků z 36 zúčastněných sborů a 9. místo v kategorii mladších 

žáků z 32 zúčastněných sborů. Nově jsme se zapojili i do kategorií dorostu jednotlivců. 
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_soutez_-_Celostatni_hra_Plamen_okresni_kolo_2014_-_2015_Ostrov_u_Macochy_16._5._2015/ 

 

  

Hasičské dopoledne pro místní ZŠ a MŠ Obora 
 

 Ve středu 24.6. jsme uspořádali v Luhu třetí ročník Dopoledne s hasiči Jabloňany (s hasičskou 

tématikou) pro žáky místní ZŠ a MŠ Obora. Pro děti byly připraveny stanoviště:  

- preventivně výchovná činnost Hasík (úkoly pro děti, pexesa, vystřihovánky)  

- disciplíny požárního sportu, kombinace štafet (uzpůsobeny věku dětí)  

- střelba ze vzduchových pušek  

- přetahování lana  

- stříkání z džberové stříkačky  

- srážení kuželek hasičskou hadicí  

- prohlídka hasičských aut a “osahání“ vybavení hasičů.  

 

 V průběhu dopoledne jsme pomohli dětem s opečením špekáčků, připravili pro ně ukázku zásahu – 

Technická pomoc, odstranění stromu, záchrana osoby a předvedli jsme ukázku nesprávného hašení oleje.  

 V závěru akce si všechny děti mohly zastříkat z proudnice do rybníka a zapojit se do provedení 

požárního útoku, (požární útok pro velký zájem vícekrát zopakován).  

 Děti z MŠ jsme přivezli a odvezli do školky, děti ze ZŠ nebyly ochuzeny a svezly se také oběma 

našimi hasičskými auty.  
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Dopoledne_s_Hasici_Jablonany_-_zakonceni_skolniho_roku_pro_mistni_ZS_a_MS_Obora_24.6.2015/ 

(další info v samostatné části zprávy o činnosti) 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_soutez_-_Celostatni_hra_Plamen_okresni_kolo_2014_-_2015_Ostrov_u_Macochy_16._5._2015/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Dopoledne_s_Hasici_Jablonany_-_zakonceni_skolniho_roku_pro_mistni_ZS_a_MS_Obora_24.6.2015/
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Noční soutěž OLM v Senetářově a úspěšné 1. Místo 

 
 Již tradičně jsme se poslední předprázdninový víkend vydali tentokráte  na soutěž do Bukoviny, kde 

jsme ve štafetách obsadili 2. (mladší) a 4. (starší) místo. Stejný den na večer jsme se přemístili do 

Senetářova, kde v požárním útoku mladší žáci obsadili 5. místo z 16 družstev.  

 Vyčkali jsme do setmění a od 22hod začala noční soutěž starších žáků, kde se náš kolektiv umístil 

v silné konkurenci na krásném prvním místě z 22 družstev s rekordním časem. Dle plánu jsme na místě 

přenocovali a ráno jsme se vydali k domovu. Tentýž  nedělní den jsme přijali pozvání a po obědě jsme 

vyrazili na Okrouhlou, kde jsme v obou kategoriích obsadili první místa v požárním útoku.  
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-_OLM_-_soutez_-_Senetarov_nocni_27.6.2015/ 
 

 Tímto náročnějším víkendem jsme 

ukončili první polovinu roku soutěžní 

činnosti. 

 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-_OLM_-_soutez_-_Senetarov_nocni_27.6.2015/
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V týdnu před jabloňanskou poutí, jsme realizovali společné focení  kolektivu mladých hasičů (sice né 

všech, ale většiny) s aktivními vedoucími a s  poháry získanými od roku 2011 , kdy jsem obnovil činnost 

s mládeží v obci.  Foto  bylo do pouti distribuováno do rodin našich mladých hasičů a jako poděkování 

předáno i našim sponzorům a partnerům. 

  Při focení jsme využili fotografického umu slečny Marie Veselé, které bych tímto chtěl poděkovat za 

spolupráci nejen při tomto focení. http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Foceni_kolektivu_MH_2015 

 

Vrchní řada poháru období 2011 – 2014 (22 pohárů). Spodní řada první pololetí 2015 + v druhém pololetí 

jsme v úspěších pokračovali a získali dalších 10 pohárů, souhrnem jsme letos získali 28 pohárů z letošních 

27 medailových umístění.   

  

 První týden po pouti si starší žáci 

zatrénovali „dospělácký“ požární útok na 

100 m.  A zahájili jsme prázdninovou 

pauzičku.  

 

 Prázdniny utíkaly jak voda a jelikož 

nás poslední prázdninový víkend čekaly 

hned dvě soutěže zahájili jsme přípravu 

předposlední týden v srpnu.  

 Pro rychlejší zapojení do soutěží 

jsem připravil a v posledním prázdninovém 

týdnu realizovali „mini soustředění 

kolektivu mladých hasičů“.  24., 25. a 26.8.  

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Foceni_kolektivu_MH_2015
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Během těchto tří dní jsme intenzivně za  cca 18 hodin zopakovali všechny disciplíny, které nás čekaly od září 

a to závod požární všestrannosti, štafety požárních dvojic, štafetu 4x60 m a oblíbený požární útok.  

Prostřední den minisoustředění jsme si k večeři opekli párky a zakončili přenocováním ve stanech v Luhu. 

Večer jsme zpestřili projekcí filmu a i přes 

nepřízeň počasí a chladnou vlhkou noc i 

ráno vydrželi i ti nejmenší. 
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-

_Mini_Soustredeni_Jablonany_24._-_26._2015/ 

 

 

 

 

 V neděli 20.9. jsme se zúčastnili 

soutěže v naší obci MH zařazené do OLM 

Blansko, kde jsme v méně početné, ale za to 

silné konkurenci obsadili 2. místo - mladší 

žáci a 3. místo -  starší žáci. Soutěže se 

zúčastnily pouze pravidelně soutěžící 

kolektivy usilující o vyšší umístění v soutěži 

OLM Blansko. 
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-

_OLM_soutez_-

_Jablonany_20.9.2015#Foto_mladez_Jabloany_2015.jpg 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-_Mini_Soustredeni_Jablonany_24._-_26._2015/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-_Mini_Soustredeni_Jablonany_24._-_26._2015/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-_OLM_soutez_-_Jablonany_20.9.2015#Foto_mladez_Jabloany_2015.jpg
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-_OLM_soutez_-_Jablonany_20.9.2015#Foto_mladez_Jabloany_2015.jpg
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-_OLM_soutez_-_Jablonany_20.9.2015#Foto_mladez_Jabloany_2015.jpg
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 V sobotu 17.10.2015  Markéta Nečasová, Sára Černohlávková,  Patrik Prudký a Petr Machač se 

zúčastnili školení vedoucích mládeže pořádaného SH ČMS a OSH Blansko pod záštitou min. školství, 

mládeže a tělovýchovy na Okrouhlé.  

Po absolvování školení a vykonání zkoušky  první tři členové kolektivu získali III. stupeň a stali se instruktory 

mladých hasičů a postupně se zapojují do vedení svých mladších kamarádů. 

V rámci stejného školení,  rovněž po provedení zkoušky si Petr Machač zvýšil stávající stupeň III. vedoucí 

mládeže na stupeň II. vedoucí mládeže. 

 

 V sobotu 12.12.2015 jsem s kolektivem MH a členy SDH provedli v naší obci sběr elektroodpadu, 

starého papíru a tentokráte i sběr starého železa. Sběr byl realizován svozem po obci.  

Celkem posbíráno:  

- starý papír  cca 4 m3 (s firmou SITA domluven odvoz po novém roce + jednání o  spolupráci) 

Elektroodpad: 

- 4 ks chlazení 

- 8 velkých spotřebičů 

- 6 televizí 

- 4 vaky naplněné malými elektro 

spotřebiči. 

 (odvoz objednán u Elektrowin, 

předpokládaná částka za oba sběry cca 3300,-

) 

Staré železo: 

- 2290 kg  
(odvezeno firmou Kovošrot Hensl za 

3664,-) 
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-

_sber_elektroodpadu,_stareho_papiru_a_zeleza_za_rok_2015#P6256796.jpg 

 

Starší členové kolektivu MH realizovali roznos obecního zpravodaje Jablíčko do poštovních schránek v naší 

obci. 

 

23.12.2015 jsme pro kolektiv MH 

uspořádali 2. Předvánoční výletu 

to Welnes kuřim účast 14 dětí, 6 

dospělých, doprava OA.  Dětem  

jsme zajistili tří hodinový  vstup a 

menší občerstvení. Jako 

poděkování za dosavadní 

spolupráci  hrazen vstup i rodičům 

řidičům. Pro velký ohlas u 

zúčastněných výlet zapakujeme i 

v příštím roce. 
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_Hasici_-

_Vylet_Wellness_Kurim_23.12.2015/ 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-_sber_elektroodpadu,_stareho_papiru_a_zeleza_za_rok_2015#P6256796.jpg
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_Jablonany_-_sber_elektroodpadu,_stareho_papiru_a_zeleza_za_rok_2015#P6256796.jpg
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_Hasici_-_Vylet_Wellness_Kurim_23.12.2015/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_Hasici_-_Vylet_Wellness_Kurim_23.12.2015/
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Průběh sezóny mladých Hasičů Jabloňany  
Zúčastnili jsme se: 

 

1. všech 21 soutěží zařazených do Okresní ligy mládeže okresu Blansko  

- mladší žáci se umístili 7 x  na stupních vítězů 

(druhé místo 4 x, třetí místo 3 x) 

Celkově 5. místo v OLM Blansko z 34 sborů 

 - starší žáci se umístili 10 x  na stupních vítězů 

(první místo 1 x, druhé místo 2 x, třetí místo 7 x) 

Celkově 5. místo v OLM Blansko z 30 sborů 

Do celkového hodnocení OLM Blansko se v letošní sezóně započítávalo pouze 10 nejlepších 

umístění, kdyby se započítávala všechna umístění starší žáci by obsadili 1. místo a mladší žáci 2. místo - to 

je to kdyby  

 

2. pokračovali jsme  v Celostátní hře Plamen ročník 2014/2015 

 - mladší žáci se umístili na 9. místě z 32 sborů 

 - starší žáci se umístili na 6. místě z 36 sborů 

 - kategorie dle věku dorostu jednotlivci obsadili  

5. Sára Černohlávková, 7. Patrik Prudký, 7. Michal Kovář, 8. Markéta Nečasová , 9. David Jonáš, 11. Radek 

Tomášek, 13. Vlach Ondřej (nižší umístění díky účasti pouze na jedné ze dvou hodnocených soutěží) 

 

 zapojili jsme se v Celostátní hře Plamen ročník 2015/2016 

- mladší žáci se umístili na průběžném 24 místě z 34 sborů 

- starší žáci se umístili na průběžném 13 místě z 32 sborů 

- kategorie dorost jednotlivci obsadili 4. Tomáš Straka, 14. Tereza Machačová 

 

3. zúčastnili jsme se 5 Pohárových soutěží, kde jsme obsadili celkově v obou kategoriích  (první místo 7 x, 

druhé místo 3 x ) 

 

 V průběhu roku 2015 jsme se zúčastnili 31. soutěží (v kategoriích starší, mladší žáci a dorost).  

 Na těchto soutěžích jsme byli celkově 27 krát na stupních vítězů a domů jsme dovezli 28 pohárů.  

(dva putovní) 

  

 V letošním roce jsme opět pokračovali na výrobě překážek pro MH, dorost a dospělé. Zázemím pro 

časově náročnou práci byly prostory u Machačů č.p.:26,  s využitím  potřebného nářadí a vybavení. Celkově 

na dosavadní výrobě a přípravě materiálu na překážky za 2015 odpracováno cca 210 brigádnických hodin. 

Hlavní logistika i realizace Jaroslav Machač st., Petr Machač za spolupráce s Josef Havlíček ml., Barbora 

Machačová, Jan Horák, Pavel Hubený, Josef Zachoval, Jakub Ocetek a členové MH Patrik Prudký, Radek 

Tomášek, Michal Kovář a další. 
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Odpracované hodiny související s činností kolektivu mládeže v roce 2015 
Zajištění činnost volnočasové aktivity mladých hasičů „kroužek hasič“ (vedoucí mládeže) 

       420 hod   (z toho Petr M. 180 hod ) 

Zajištění činnost, příprava materiálu a vybavení na soutěže, absolvování soutěží (vedoucí mládeže) 

     650 hod   (z toho Petr M. 240 hod ) 

Výroba překážek pro MH, dorost a dospělé  210 hod 

Získání informací, zpracování, podání žádosti o dotaci od JMK 2015 a následná realizace (projekt, 

s přílohami cca 95 stran)  

  32 hod  Jaroslav M. ml, Jakub Š., Jakub O. (z toho Petr M. 25 hod ) 

Získání informací, zpracování, podání žádosti o dotaci u MŠMT na rok 2016  

       10 hod Petr M, 2 hod Jakub O. 

 

Vybrané výdaje SDH na kolektiv mládeže v roce 2014 
 Materiál na výrobu bariér a překážek (využití mládež i dospělí)    16 244,- 

 Občerstvení          879,- 

 Vstup, doprava výlet Welness Kuřim      2 644,-   
  

 Nákup vybavení pro kolektiv MH i dorost      93 809,- 
 Pro zefektivnění nákupu jsme provedli poptání vybavení jako jednu zakázku u více 

dodavatelů a zadali zakázkovou výrobu tunelu CTIF. Po dlouhodobějším jednání s dodavateli došlo 

k úspoře cca  22 000,- a k nákupu více vybavení.

Nákupem profinancováno 93 809,- spolu financováno získanou dotací od JMK 54 000,- + 

spoluúčast SDH 37 525,- za nově pořízené  vybavení
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V roce 2015 naši činnost podpořili dlouhodobí i noví partneři 

 T-CAR Boskovice  spol.s.r.o.  9 000,- 

 Autodoprava K&K, s.r.o.   5 000,- 

 Ondřej Alexa     4 000,- 

 Helivo s.r.o.    (v jednání leden 2016) 

 Tlamka – zahradní technika  (v jednání leden 2016) 

 Obec Jabloňany 

 a další 
 

Díky vzniklé spolupráci kolektivu MH a SDH s dalšími partnery, firmami i SDH Skalice 

nad Svitavou 

 

 Stolařství - Jiří Vašíček  Skalice nad Svitavou (drážkování výdřevy bariér) 

 Baumüller Brno, s.r.o.   6 000,- (zajištění spolu pořadatelské činnosti 
firemní akce) 

 ŽIJEME HROU, z.s. Boskovice  7 000,- (zajištění spolu pořadatelské činnosti 
jejich sportovní akce) 
 

V roce 2015 jsme  příležitostně spolupracovali  
 kolektivem mládeže SDH Skalice nad Svitavou  

 Jarní úklid v okolí obce Jabloňany  

 Příprava MH Skalice v našem areálu 

 Oboustranné půjčování MH „na záskok“ 

 SDH Drnovice 
 Zapůjčení stojanů CTIF na jimi pořádanou soutěž Drnovský dráček 

  OSH Blansko (Dušan Škrabal) 
 Krátkodobé! zapůjčení překážek 

 SDH Bořitov 
  Trénink našeho dorostu i společný žáků v Bořitově  

 Oboustranné půjčování MH „na záskok“ 

 SDH Senetářov, Petrovice a další 
  Oboustranné půjčování MH „na záskok“ 

 a další, … 
 

 

 V letošní sezóně aktivně fungovalo 21 dětí a mládeže, v průběhu jsme přijali a aktivně 

se zapojilo 6 nových mladých členů, z toho 4 z Jabloňan, 1 z Obory a 1 z Boskovic,  i přes to 

přibíráme stále „správné“ holky a „správné“ kluky, stačí nás navštívit při našich schůzkách, 

případně mě kontaktovat. (vedoucí kolektivu MH Petr Machač 773787584). 

  

 Do činnosti s mládeží a dopravy se zapojilo aktivně několik rodičů, za což jim velice 

děkuji, rovněž děkuji spolupracujícím na vedení mládeže: Josef Havlíček ml., Jakub Štarha, 
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Martin Dvořák ml., Jaroslav Machač, Jan Horák  a Milan Prudký a také novým instruktorům 

MH Markétě Nečasové, Sáře Černohlávkové,  Patrikovi Prudkému.  

 Kolektivu mládeže děkuji za vynikající výsledky, representaci sboru i obce Jabloňany, 

přeji hodně zdraví a úspěchů v novém roce a odhodlání  pokračovat v naší činnosti.  

 
Vedoucí kolektivu MH SDH Jabloňany, zástupce velitele JSDH -  Petr Machač  

Plán činnosti na rok 2016 souvisejicí s činností kolektivu MH  

1. Zapojení 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  
f. soutěží TFA 

2. Účast kolektivu mládeže na soutěžích 
a. druhého, jarního, kola celostátní hry plamen 2015-2016 
b. soutěžích Okresní ligy mládeže 
c. soutěžích mládeže konané na okrese Blansko 
d. první, podzimního kola celostátní hry plamen 2015-2016 

3. Vzdělávání a zdokonalování kolektivu mládeže v základech požární ochrany 
a. zapojení se do Plnění odznaků odborností mladých hasičů 
b. zapojení do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 

4. Příprava kolektivu na soutěže (mládež, dorost, dospělí) 
Spolupráce s okolními sbory 

5. Pokračování v preventivně výchovné činnosti Hasík 
6. Pokračování ve výrobě  překážek pro sportovní činnost 
7. Dle požadavků účast s technikou na výstavách, ukázkách a výročích v rámci okresu i 

JMK 
8. Uspořádáme dopoledne s hasičskou tématikou pro místní ZŠ a MŠ Obora v Luhu 
9. Úpravy terénu, terasy a zbudování altánu na cvičišti v Luhu, rozšíření tréninkových 

prostor v Luhu 
10. Sběr železného šrotu, elektroodpadu a starého papíru  
11. Pokračování v přípravě projektu vybudování klubovny nad hasičskou zbrojnicí 
12. Zapojení do úklidu v areálu v Luhu a po celé obci i v jejím okolí 
13. Soutěž mikroregionu Svitava 
14. Uspořádat zájezdy, výlety s mladými hasiči, SDH a případnými dalšími zájemci. 
15. Brigády SDH a MH na čištění a údržbu lesů v okolí obce 
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Zpráva o činnosti JSDHo Jabloňany 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jabloňany je zařazena v plošném pokrytí kraje jako 

jednotka kategorie JPO V. To znamená, že se jedná o jednotku s místní působností, která zpravidla 

zasahuje na území svého zřizovatele tedy obce Jabloňany. 

K 1. 1. 2015 má jednotka13. členů. Všichni členové se musí pravidelně podrobovat lékařskému 

vyšetření. Někteří členové pravidelně prodlužují svoje specializační kurzy jako velitel, strojník nově i 

technik ochrany obyvatelstva atd. Jako další musí členové ročně absolvovat i pravidelnou odbornou 

přípravu v rozsahu minimálně 40. hodin za rok, kterou připravuje a organizuje velitel jednotky. 

JSDH disponuje vybavením a technikou, která slouží nejen k řešení mimořádných události. Ale i 

občanům Jabloňan při různých činnostech jako je dovoz vody, likvidace bodavého hmyzu a mnoha 

jiných po dohodě s velitelem či starostou obce. 

Počátkem roku 2015 se stala JSDH jednou z 18 jednotek v Jihomoravském kraji předurčených k 

plnění úkolů ochrany obyvatelstva JMK. 

 zásahy u povodní 

 likvidace následků živelných  pohrom 

 evakuace a nouzové ubytování obyvatelstva 

 stavba a provoz evakuačních středisek 

 činnosti u radiačních a chemických událostí 

 týlové zabezpečení jednotek při dlouhodobých zásazích  

 

V měsíci Lednu asistovala JSDH rámci činnosti jednotky při odstrojováni vánočního stromku u 

kostela za využití prvků osobního jištění. Lednovou odbornou přípravu jsme věnovali řádu analogové 

radiové sítě, organizaci JPO.  

Při Únorové odborné přípravě jsme se věnovali tématům ochrany obyvatelstva. Dne 10. 2. 2015 se 

zúčastnil velitel a zástupce velitele školení na krajském ředitelství HZS Jmk v Brně. 

 

V měsíci březnu jsme v rámci činnosti JSDH pročistily ucpanou kanalizaci u školy. Tři členové se 

zúčastnily školení velitelů na stanici PS Boskovice. V rámci pravidelné odborné přípravy jednotky 

jsme se věnovali práci ve výšce a sebezáchraně slaněním. 

Dne 1. 4. 2015 jsme se společně s JSDH Okrouhlá věnovaly seznámení s týlovým zázemím jednotek. 

Ve dnech 17-18. 4. 2015 proběhl kurz techniků obyvatelstva v Tišnově, kterého se zúčastnili tři naši 

členové Jan Horák, Machač Petr a Machač Jaroslav. Po úspěšném zakončení kurzu získaly osvědčení 

Technik ochrany obyvatelstva (TOOB). Dále byla v Dubnu provedena oprava zadních brzd na 

automobilu AS 16 Sachsenring a protikorozní nátěr výfuku u CAS 15 Daf. 

Dne 8. 5. 2015 vyslal KOPIS  HZS Jmk jednotku k požáru tramvaje směrem na Oboru, během výjezdu 

byla JSDH odvolána zpět na základnu. Jednalo se o planý poplach. 

Sedm členů JSDH Jabloňany se ve dnech 22.5 až 23.5 absolvovalo společně s dalšími17. 

jihomoravskými jednotkami předurčenými k činnostem na úseku ochrany obyvatelstva společný 

výcvik v Zařízení Tišnov. V letošním roce byly tyto dva dny věnovány technickým zásahům. V 

průběhu dvou dní jsme se naučili provizorně opravit poškozenou střešní konstrukci, odstranit 

popadané stromy (mj. i z vozidel a budov), bezpečně překonat vodní tok, stavět stany, rozvinout 

hadicové vedení z hadicového automobilu či zprovoznit kontejner nouzového přežití. 
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Stravu a nocleh jsme měli zajištěnu ve vlastním týlu, kde mám ohřátí a výdej stravy zajistily  jednotky 

JPO III. Tyto jednotky disponují potřebným vybavením pro ohřev a výdej stravy. Za JSDH Jabloňany 

se výcviku účastnily Jan Horák, Machač Jaroslav, Musil Michal, Jakub Štarha, Horák Jiří a Vlach 

Roman. Petr Machač prováděl na IMZu  za HZS JMK lektorování na jednom ze stanovišť. 

Dne 20. 6. 2015 provedla jednotka v rámci činnosti jednotky protlačení ucpané kanalizace v horní 

části Kocimberk Za pomoci ženijního nářadí a kanálového krtka byla kanalizace zprůchodněna. 

Složení jednotky 1+2. Výjezd jednotky v 18:05, návrat na základnu v 19:00. 

Dne 24. 6. 2015jme, připravily zakončení školního roku pro děti z místní základní školy a mateřské 

školy na Oboře. Děti si mohli vyzkoušet spoustu disciplín požárního sportu a dále si prohlédnout 

vystavenou techniku.  

Dne 29. 6. 2015 krátce před 18. hodinou vyslal KOPIS HZS Jmk jednotku k dopravní nehodě 

nákladního vozidla. Dle prvotních informací se jednalo o dopravní nehodu jednoho nákladního 

vozidla, které poškodilo plynovou přípojku u domu čp. 89. Společný příjezd k místu události společně 

s PS Boskovice. Průzkumem zjištěna zdemolovaná přípojka plynu. Únik plynu nepotvrzen, zajištění 

místa události pomocí dopravních kuželů z výbavy JSDH. Vyčkávaní na příjezd hlídek policie české 

republiky a pohotovostního technika plynáren. Asistence jednotek na místě již není potřeba, návrat na 

základnu. 

V sobotu 22. 8. 2015 jsme se s CAS 15 DAf a AS 16 Sachsenrig zúčastnily oslav 130. Let od založení 

sboru dobrovolných hasičů ve Svitávce. 

V sobotu 5.9 jsme se s AS 16 Sachsenring zúčastnily oslav 130. let od založení sboru dobrovolných 

hasičů v Bořitově. Pořadatelé v areálu za hasičskou zbrojnicí připravily průřez od historické techniky 

až po současnost. Svoji činnost předvedli také mladí hasiči z Bořitova. 

  

Dne 6. 9. 2015 byl vyhlášen poplach jednotce, dle prvotních informací se jedná o požár lesního 

porostu. Průzkumem místa události zjištěn požár mladého lesního porostu a lesní hrabanky. Jde o 

prověřovací cvičení. Při průzkumu nalezena zraněná osoba při vědomí (muž otevřená zlomenina dolní 

končetiny a bolest krku). Velitel zásahu rozdělil zasahující hasiče do dvou družstev. První družstvo  

poskytlo první pomoc zraněnému za pomoci zdravotnického vybavení JSDH ( krční límec, dlahy 

SAM , obvazový materiál). Druhé družstvo nasadilo k lokalizaci a likvidaci požáru dle pokynu velitele 

zásahu 1C proud a hadicové vedení od CAS 15 DAF. Po ukončení cvičení provedeno vyhodnocení. 

 

Ve druhé polovině měsíce září zařadila jednotka do své výbavy plovoucí čerpadlo PH Cyklon 1 BS. 

Zařízení je určeno jednotce k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k 

odčerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor atd…Čerpadlo ma čtyřtaktní motor Briggs 

& Stratton serie 850. Maximální průtok čerpadla je 1100 l/min. Čerpadlo pořízeno z dotace JMK a 

spoluúčasti obce  

 

V neděli 7. 10. byl ve 13:03 vyhlášen poplach. Dle informací se jednalo o mimořádnou událost – 

povodeň v Tišnově. Deset minut od vyhlášení poplachu vyjíždí jednotka ve složení 1+4 s CAS 15 

DAF na místo události na ulici Cihlářské Tišnov. Jednotka na místě ve 13:38. Průzkumem zjištěno že 

se jedná o prověřovací cvičení zaměřené na plnění povodňových pytlů pískem. Na místě jednotka 

spolupracovala s dalšími povolanými jsdh JSDH na plnění pytlů pískem. V rámci této činnosti vznikla 

krajská zásoba 680. povodňových pytlů. Povolané JSDH předurčené pro ochranu obyvatelstva JSDH 

Olomučany, JSDH Jabloňany, JSDH Švábenice, JSDH Brno Černovice, JSDH Dobročkovice. 

 

 Dne 18.10 ve 14:30 vyjela JSDH v rámci činnosti k technické pomoci, oplachu pozemní komunikace 

na Oboře v areálu Včelpo Obora. Komunikace očištěna od nánosu zeminy po stavebních pracích za 

pomoci vysokotlakého proudu od CAS 15 DAF a ženijního nářadí. Vodu do cisterny jsme doplňovali 

z vodního zdroje v Jabloňanech. 
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28. 10. 2015 jsme provedly zazimování čerpadel a techniky. 

 

Říjnovou odbornou přípravu jsme věnovaly obsluze motorových pil v jednotce. Pravidelná roční 

odborná příprava obsluhy motorových pil skládá z praktické a teoretické části. Teoretická část má 

rozsah pět hodin a praktická část má rozsah třech hodin. Praktická část proběhla v obecním lese na 

Oboře. 

 

Dne 17.10 jsme v rámci činnosti jednotky prováděly požární dozor při pálení klestí v obecním lese na 

Oboře. 

 

V sobotu 5. 12. 2015 jsme na žádost občana vyjeli v rámci činnosti jednotky k protlačení ucpané 

kanalizace ve dvoře. Kanalizace protlačena pomocí kanálového krtka C.  

 

8.12 proběhla příprava vozidla CAS 15 DAF na provedení technické kontroly. Tu jsme následně 10. 

12. úspěšně absolvovali. 

   

 

Zpracoval:Jan Horák  
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Příloha č. 1:Výsledková tabulka muži 

 

Výsledková tabulka SDH Jabloňany 2015 

Datum Místo Liga/Pohár Umístění Výsledný čas 

17.5. Obora Pohár 5. 19,06 

24.5. Žernovník VCB N N 

31.5. Jabloňany VCB 10. 17,91 

7.6. Bořitov VCB 4. 18,00 

13.6. Čelechovice na Hané VCP 4. 18,72 

14.6. Senetářov VCB 8. 17,61 

28.6. Ostrov u Macochy VCB 4. 17,93 

11.7. Bílovice VCP 4. 18,42 

12.7. Žďár VCB N N 

18.7. Lipová VCP 7. 18,70 

26.7. Černovice VCB 16. 18,65 

9.8. Němčice VCB 8. 18,42 

15.8. Rudice VCB 8. 17,78 

16.8. Sychotín VCB N N 

22.8. Vícov VCP 4. 18,88 

22.8. Čelechovice na Hané Pohár (2B) 3. 16,43 

23.8. Velké Opatovice Pohár N N 

29.8. Buková VCP 1. 18,01 

30.8. Lysice Pohár 7. 22,20 

12.9. Sudice VCB 8. 18,54 

19.9. Soběsuky VCP 3. 17,76 

24.10. Široký Důl Pohár (2B) 44. ze 147 16,16 
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Příloha č. 2: Odpracované hodiny 

 

Odpracované hodiny 2015 

Příprava a organizace pouťového posezení 364 

Příprava a organizace VCB Jabloňany 2015 417 

Příprava a organizace Okrskové soutěže 196,5 

Příprava a organizace soutěžě MH Jabloňany 2015 210 

Údržba sport. areálu v Luhu 41,5 

Úpravy a údržba garáže v družstvu 97 

Ostatní aktivity (sběr atd.) 250 

Údržba techniky (SDH + JSDH) 50 

Údržba sportovního vybavení 25 

Sportovní činnost mužů cca 1800 

Odpracované hodiny JSDH 

Zásahy včetně prověřovacích cvičení 10 

Činnost JSDH 14 

Odborná příprava a výcvik 80 
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Příloha č. 3: Hospodaření sboru

Součet z Částka transakce

Transakc

e

Čtvrtletí

příjem výdej Celkový 

součet

Činnost Položka

cvičiště materiál -3 777 -3 777

Celkem z cvičiště -3 777 -3 777

kult.akce zboží -6 758 -6 758

Celkem z kult.akce -6 758 -6 758

mládež dary, dotace 72 000 72 000

materiál -80 111 -80 111

občerstvení -4 515 -4 515

služby -6 954 -6 954

cestovné -4 623 -4 623

průb.položky 8 448 -8 448 0

Celkem z mládež 80 448 -104 651 -24 203

organizace dary, dotace 10 856 -600 10 256

materiál 2 565 -63 902 -61 337

občerstvení -879 -879

ostatní -683 -683

služby 25 818 -5 180 20 638

cestovné -1 213 -1 213

průb.položky 40 000 -40 000 0

zboží -191 -191

Celkem z organizace 79 239 -112 648 -33 409

ostatní občerstvení 510 510

služby 4 664 4 664

Celkem z ostatní 5 174 5 174

pouťová občerstvení 122 345 -65 774 56 571

služby -2 500 -2 500

Celkem z pouťová 122 345 -68 274 54 071

překážky materiál -16 244 -16 244

Celkem z překážky -16 244 -16 244

sociálky Luh materiál -500 -500

Celkem z sociálky Luh -500 -500

souťěž děti dary, dotace 1 000 1 000

materiál -2 304 -2 304

služby 750 -350 400

Celkem z souťěž děti 1 750 -2 654 -904

soutěž děti-prodej materiál -1 600 -1 600

občerstvení -11 480 -11 480

služby 16 053 16 053

Celkem z soutěž děti-prodej 16 053 -13 080 2 973

sport materiál -8 746 -8 746

služby -3 550 -3 550

cestovné -2 276 -2 276

Celkem z sport -14 572 -14 572

VCB dary, dotace 10 000 -4 200 5 800

materiál -4 195 -4 195

občerstvení -3 175 -3 175

služby 6 850 -3 931 2 919

Celkem z VCB 16 850 -15 501 1 349

VCB-prodej občerstvení -28 614 -28 614

prodej 82 311 82 311

zboží -16 835 -16 835

Celkem z VCB-prodej 82 311 -45 449 36 862

vozík materiál -12 622 -12 622

ostatní -40 143 -40 143

služby -1 700 -1 700

Celkem z vozík -54 465 -54 465

Celkový součet 404 170 -458 573 -54 403
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Plán práce na rok 2016 

 
1. Zapojení sportovního družstva mužů a družstva MH do soutěží dospělých: 

a) Okrskové soutěže v PS 

b) VC Blanenska 

c) VC Prostějovska, VC Vyškovska a jiných vybraných pohárových a ligových soutěží i 

mimo JMK 

d) Soutěže DSO Svitava 

2. Uspořádání 5. ročníku soutěže v PS v rámci VCB 

3. Uspořádání 4. ročníku soutěže MH v rámci OLM Blansko 

4. Účast kolektivu mládeže na: 

a) 2. jarního kola celostátní hry Plamen 2015/2016 

b) 1. podzimního kola celostátní hry Plamen 2015/2016 

c) Vybraných soutěží zařazených do OLM 

d) Soutěží MH konaných na okrese Blansko 

5. Vzdělávání a zdokonalování kolektivu MH v základech požární ochrany 

 Zapojení se do získávání odznaků odborností MH 

 Zapojení se do výtvarné soutěže „ Požární ochran očima dětí“ 

6. Příprava a tréninky družstev na soutěže (mládež i muži) 

 Spolupráce s okolními sbory 

7. Pokračování v preventivně výchovné činnosti Hasík 

8. Dle zájmu účast s technikou na výstavách, výročích a ukázkách v rámci JMK 

9. Uspořádání okrskové soutěže v PS, včetně soutěže MH v rámci DSO Svitava 

10. Uspořádání pouťových posezení 

11. Sběr železného šrotu, elektroodpadu a starého papíru 

12. Uspořádání hasičského odpoledne pro místní ZŠ a MŠ Obora 

13. Vybudování altánu ve sportovním areálu v Luhu 

 Rozšíření tréninkových prostor 

14. Zapojení sportovního družstva mužů a družstva MH do soutěží dospělých: 

e) Okrskové soutěže v PS 

f) VC Blanenska 

g) VC Prostějovska, VC Vyškovska a jiných vybraných pohárových a ligových soutěží i 

mimo JMK 

h) Soutěže DSO Svitava 

15. Uspořádání 5. ročníku soutěže v PS v rámci VCB 

16. Uspořádání 4. ročníku soutěže MH v rámci OLM Blansko 

17. Účast kolektivu mládeže na: 

e) 2. jarního kola celostátní hry Plamen 2015/2016 

f) 1. podzimního kola celostátní hry Plamen 2015/2016 

g) Vybraných soutěží zařazených do OLM 

h) Soutěží MH konaných na okrese Blansko 

18. Vzdělávání a zdokonalování kolektivu MH v základech požární ochrany 
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 Zapojení se do získávání odznaků odborností MH 

 Zapojení se do výtvarné soutěže „ Požární ochrana očima dětí“ 

19. Příprava a tréninky družstev na soutěže (mládež i muži) 

 Spolupráce s okolními sbory 

20. Pokračování v preventivně výchovné činnosti Hasík 

21. Dle zájmu účast s technikou na výstavách, výročích a ukázkách v rámci JMK 

22. Uspořádání okrskové soutěže v PS, včetně soutěže MH v rámci DSO Svitava 

23. Uspořádání pouťových posezení 

24. Sběr železného šrotu, elektroodpadu a starého papíru 

25. Uspořádání hasičského odpoledne pro místní ZŠ a MŠ Obora 

26. Vybudování altánu ve sportovním areálu v Luhu 

 Rozšíření tréninkových prostor 

27. Údržba a opravy hasičského vybavení, zázemí techniky 

28. Spoluúčast na pořádání Rozloučení s prázdninami a případně dalšími akcemi v obci 

29. Uspořádání soutěže dospělých v rámci DSO Svitava 

30. Účast na Macocha Veteran Tour s AS 16, v případě otevření kategorie užitkových 

vozidel 

31. Pokračování ve výrobě překážek pro PS 

32. Pokračování v přípravě a realizaci projektu nástavby nad hasičskou zbrojnicí 

33. Zapojení se do úklidu v obci a jejím okolí a brigády na čištění lesů v okolí obce 

34. Uspořádat zájezdy a výlety pro členy SDH a MH 

35. Dále spolupracovat s partnery a sponzory 

36. Dále usilovat o získávání dotačních titulů 

37. Podílet se na otevření cyklostezky do Skalice nad Svitavou 

 Podílet se na pořádání cyklistického závodu 
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Závěrečná zpráva o realizaci projektu  
Povodňový přívěs v kombinaci  
pro Jednotku a SDH Jabloňany 

pořízeného z grantu Povodí Moravy, s. p. 
Zpráva slouží pro doložení využití grantového příspěvku od Povodí Moravy, s. p. - dále jen „PMO“ (dle 

grantových podmínek), ke shrnutí průběhu a výsledku celého projektu pro potřeby Sboru dobrovolných 

hasičů Jabloňany – dále jen „SDH“ (jako příloha výroční zprávy sboru o činnosti) a také jako poděkování všem 

zainteresovaným, kteří se jakkoliv podíleli na úspěšné realizaci projektu. 

Zpráva je rozdělena do několika částí, které popisují: 

1. Podání žádosti o grant a její obsah 
2. Popis průběhu realizace projektu 
3. Popis a dokumentace výsledného řešení a využití přívěsu (požadovaný dokument PMO) 
4. Finanční vyhodnocení projektu (vyúčtování grantu pro PMO vč. kopie dokladu o nákupu přívěsu) 

Za SDH Jabloňany zpracoval Jaroslav Machač, červenec 2015, jaroslav.machac@seznam.cz  

Podání žádosti o grant a její obsah 

V ½ roku 2014 na základě vypsaného grantu Povodí Moravy s. p. (dále jen PMO) pro podporu dobrovolných 

hasičů byl zástupci SDH Jabloňany (J. Machač, J. Horák a P. Machač) vypracován projekt s žádostmi o grant. 

Detailní projekt (který obsahoval 2 žádosti, 2. neúspěšná žádost byla na nůžkový stan s výukovou stěnou  

pro mládež s tématikou povodí) měl celkem 22 stran včetně příloh tech. řešení, rozpočtu a dalších náležitostí. 

Z celkem 45 přihlášených sborů byla naše žádost (společně s dalšími 2 sbory) vybrána PMO k přidělení grantu, 

v našem případě 40 tis. Kč z celkových 60, které PMO rozdělovalo v roce 2014. 

Stručné shrnutí Žádosti o grant na Povodňový přívěs v kombinaci pro Jednotku a SDH Jabloňany:  

(převzato z původní žádosti):  

SDH Jabloňany žádá ve spolupráci a za podpory obce Jabloňany, která je zřizovatelem Jednotky SDH 

Jabloňany, která je součástí IZS.  

Jednotka SDH obce Jabloňany je zařazena jako JPO V a aktuálně je Jednotka vytipována pro specializaci 

v rámci IZS jako jednotka předurčená k Ochraně obyvatelstva (dále jen „OOB“) pro obce v rozšířené 

působnosti Boskovic a v rámci celého Jihomoravského kraje.  

Předmětem grantu je pořízení jednonápravového přívěsu a vestavba do nákladového prostoru. Přívěs bude 

za nákladní a osobní automobil (ložná plocha min. 1,2 x 2,5 m, celková nosnost  

min. 1,3 t) 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. 

Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 50 tis. Kč (včetně nákladů na vestavbu) 

- žádost o grant od Povodí Moravy, s. p. je ve výši 40 tis. Kč (předpokládaných cca 80 %) a 
- zbývající část (cca 10 tis. Kč) doplatí společně SDH Jabloňany a Obec Jabloňany. 

mailto:jaroslav.machac@seznam.cz
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Popis průběhu realizace projektu 

Původní harmonogram projektu počítal s realizací do 6 měsíců od jeho schválení, skutečná délka byla o něco 

málo delší. Přesto došlo k úspěšné realizaci a závazný termín PMO do konce roku 2015 byl dodržen.  

Přívěs je od dubna 2015 v pravidelném používání. 

Jednotlivé milníky (viz body 1-11) vycházely z plánovaného Postupu realizace a harmonogramu, který byl 

uveden v žádosti o grant. Tyto jednotlivé kroky byly nyní doplněny o informace z průběhu skutečné realizace:  

0. Předprojektová příprava 

 červen/červenec 2014 – zjištění informace o vypsaném grantu PMO (ověření podmínek grantu, 
zahájení úvah) a následná příprava detailního projektu 

 25. 9. 2014 – podání žádosti o grant na PMO 

 24. 10. 2014 – vyrozumění SDH Jabloňany o získání grantu 

 5. 11. 2014 – podpis Smlouvy o poskytnutí grantu ve výši 40 tis. Kč 

 19. 11. 2015 – proběhlo slavnostní předání symbolického šeku úspěšným žadatelům z rukou pana 
Generálního ředitele PMO RNDr. Jana Hodovského na PMO (včetně návštěvy dispečinku PMO atd.) 

1. Detailní specifikace a poptávková dokumentace na přívěs. 
2. Výběr dodavatele. 

 Od konce roku 2014 probíhal výběr formou srovnání 
technických parametrů, cen nebo fyzickou návštěvou  
u prodejců. Byly hodnoceny přívěsy od výrobců: Agados, 
Vezeko, Trojan a Humbaur. 

 Leden 2015 – dle technického provedení a cenového srovnání 
byl vybrán přívěs od firmy Agados, která nám finálně 
poskytla i výraznou sponzorskou slevu. 

 3. 2. 2015 – objednávka přívěsu (provedení dle původní specifikace + hliníkové bočnice) 
3. Detailní rozplánování a rozkreslení vestavby (dle přesných rozměrů přívěsu konkrétního výrobce a 

aktualizovaných požadavků IZS na vybavení) 

 Leden 2015 – byly vypracovány různé designové 
varianty možného barevného provedení 
s ohledem na vzhled, vyhlášku o provedení 
techniky PO, aktuální technologie potisků a 
zejména bohužel i jejich cenu. 

 10. 2. 2015 – proběhlo v rámci IMZ ze strany HZS 
oficiálně upřesnění požadavků na vybavení 
Jednotek předurčených k OOB, které bylo zapracováno do připravované vestavby. 
(Požadavky na vybavení a přívěs jsme konzultovali průběžně již dříve před objednáním přívěsu). 

 Únor a březen 2015 – zváženy různé varianty a vypracována „technická dokumentace“ 
předpokládaného uložení vybavení a vestavby. 

4. Pořízení potřebného materiálu a přepravek na vestavbu 
5. Dodání přívěsu 

 26. 2. 2015 – dodání a převzetí přívěsu v podniku výrobce firmy Agados ve Velkém Meziříčí 

 16. 3. 2015 – přihlášení přívěsu na Dopravním inspektorátu 
6. Provedení vestavby (montáž držáků na vybavení, umístění přepravek, …) 

 5. 4. 2015 – zahájení výroby vestavby  
 3-policový regál na uložení stolů a lavic, stanu, savic a dalšího dlouhého vybavení 
 ložiskový pojezd a výsuvné plato pro uložení agregátů a beden včetně jejich kotvení 

 24. 4. 2015 – ukončení vestavby, závěrečné úpravy a polepy přívěsu   

 Celkem bylo na úpravě přívěsu odpracováno 312 brigádnických hodin 
7. Kompletace a uložení vybavení do přívěsu 
8. Uzavření smlouvy mezi SDH a obcí o využití přívěsu pro potřeby JSDH obce (pro zařazení do IZS). 

 5. 3. 2015  - smlouva nahrazena souhlasem a požadavkem obce o zařazení do IZS 
 

9. Žádost o zařazení přívěsu do systému HZS IZS (do výjezdu), provádí obec jako zřizovatel JSDH. 

Varianta A          Varianta C 

 

H A S I Č I   

Pořízeno 
z finanční 
podpory 

Sbor  
dobrovolných  
hasičů  
Jabloňany 

100 HASIČI JABLOŇANY 
Pořízeno  

za  podpory 

Varianta A 

H A S I Č I  J A B L O Ň A N Y  

Pořízeno 
za  podpory 
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 10. 3. 2015 – včetně požadavku na udělení výjimky z pojištění odpovědnosti vozidel IZS 
10. Proškolení obsluhy a uživatelů, vytvoření provozní dokumentace 

 21. 5. – byla přijata pravidla pro užívání: 
 V případě krizových situací nebo vyhlášeného: 

 povodňového stavu 2. stupně na území obcí ORP Boskovice 
 povodňového stavu 3. stupně na území JMK 

 musí být přívěs naložen vybavením pro JSDH a dislokován v malé garáži naproti hasičské 
zbrojnici (nemůže být použit pro účely SDH mimo obec).  

 Přímo odpovědným za provozování přívěsu byl jmenován: 
Petr Machač (Zástupce velitele JSDH Jabl., Hlavní vedoucí mládeže SDH Jabl.) 

 21. 5. – proběhlo proškolení obsluhy včetně nácviku výměny vybavení přívěsu pro účely: 
 JSDH (s vybavením k OOB (včetně vybavení „povodňového přívěsu“)) nebo  
 SDH Jabloňany (vybavení pro sportovní činnost mládeže) 

 Výměna vybavení přívěsu (samostatné agregáty a přepravky s konkrétním vybavením dle potřeby) 
v počtu 1+5 trvá cca 5 minut. 
Tento čas není zásadně limitující z hlediska povinnosti: 

 pro JPO-V vyjet do 10 min od vyhlášení klasického výjezdu/poplachu, 
 v případě zařazení do odřadu HZS na dlouhotrvající zásah při OOB je doba obvyklá  

pro přípravu a výjezd cca 1 hodina předem. 
11. Uvedení do užívání a slavnostní předání ;-) 

 26. 4. 2015 – slavnostní předvedení a předání (za účasti RNDr. Antonína Tůmy z PMO), které bylo 
součástí Hasičského odpoledne v Jabloňanech 

 Předání proběhlo za účasti okolních sborů Okrsku Skalice a veřejnosti při konání Okrskové soutěže 
mužů a soutěže mládeže o Pohár obce Jabloňany v PÚ mládeže Okrsku Skalice a DSO Svitava včetně 
slavnostního předání dalšího vybavení pro mladé hasiče 

 

 

Popis a dokumentace výsledného řešení a využití přívěsu 

Přívěs je aktivně využíván od jara 2015. Příklady využití přívěsu pro činnost SDH a JSDH Jabloňany od uvedení 

do provozu do 30. 6. 2015 (více pak fotografie na dalších stranách): 

A) Využití pro potřeby Jednotky SDH: 

 22. a 23. 5. 2015 doprava týlového zázemí a hasičského vybavení Jednotky SDH Jabloňany  

na krajské cvičení pořádaného HZS (Instruktážně metodické zaměstnání pro jednotky předurčené 

pro ochranu obyvatelstva v JMK pořádaného ve výcvikovém středisku HZS v Tišnově a okolí, letos 

zaměřeno na technické zásahy, loni bylo orientováno na povodně).  

Více na  http://www.firebrno.cz/dobrovolni-hasici-absolvovali-dvoudenni-vycvik  

 v rámci projektu pořízené přepravky („přepravkový systém“ dle doporučení HZS) slouží k uložení 

specifického potřebného vybavení pro OOB ve zbrojnici a v případě potřeby jsou rychle naloženy 

do přívěsu k využití pro zásah 

B) Využití pro sportovní činnost mladých hasičů: 

 15x doprava vybavení na soutěže mladých hasičů po okrese Blansko za I. pololetí 

 pravidelná (týdenní) doprava vybavení pro tréninky mladých hasičů 

C) Hospodářské využití: 

 11. 4. použit při sběru starého papíru v obci mladými hasiči a 28. 3. na úklidu odpadků kolem  

silnic v okolí Jabloňan a potoka Úmoří (návaznost i na akci PMO „My pro vodu, voda pro nás“),  

více případně na  http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-

_Uklid_odpadku_a_veci_do_prirody_nepatricich_-_Jablonany_a_okoli_28._3._2015/   

http://www.firebrno.cz/dobrovolni-hasici-absolvovali-dvoudenni-vycvik
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_Uklid_odpadku_a_veci_do_prirody_nepatricich_-_Jablonany_a_okoli_28._3._2015/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_Uklid_odpadku_a_veci_do_prirody_nepatricich_-_Jablonany_a_okoli_28._3._2015/
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Valníkový bržděný přívěs (nosnost v terénu 1,3 t, ložná plocha 1,25 x 2,5 m),  
hliníkové bočnice a plachta v hasičském barevném provedení dle vyhlášky. 

 

  
Domovenka a znak sboru s logem PMO („Pořízeno za podpory POVODÍ MORAVY“) 

trvale umístěným na obou stranách přívěsu. 

 
Vestavba pro uložení vybavení (regály vlevo) a ložiskový pojezd (vpravo)  

pro vysunutí požární stříkačky, dalších agregátů nebo přepravek. 
 

 
Přívěs je přepravován s CAS 15 nebo na dětské soutěže a tréninky  

zpravidla za osobním automobilem. 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-_Pohar_obce_Jablonany_v_PU_mladeze_Okrsku_Skalice_a_DSO_Svitava,_predani_vybaveni_pro_MHaJSDH/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-_Pohar_obce_Jablonany_v_PU_mladeze_Okrsku_Skalice_a_DSO_Svitava,_predani_vybaveni_pro_MHaJSDH/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-_Pohar_obce_Jablonany_v_PU_mladeze_Okrsku_Skalice_a_DSO_Svitava,_predani_vybaveni_pro_MHaJSDH/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_soutez_-_O_Pohar_starosty_mestyse_Doubravice_nad_Svitavou_25._4._2015/
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Přívěs při využití Jednotkou SDH obce, týlové zázemí 22. a 23. 5. 2015  

při krajském Instruktážně metodickém zaměstnání pro JSDH OOB v Tišnově. 
 

 
V rámci JSDH k OOB JPO-V v JMK slouží k přepravě týlového zázemí (stan, lavice, 

vč. nápojů a částečně stravy, pro dlouhotrvající zásahy i osobními prostředky 
hasičů pro přespání) a ostatním hasičským vybavením dle charakteru zásahu.  
Nyní v přepravkách uloženy prostředky pro provizorní zaplachtování střešních 

konstrukcí a další. V případě povodní bude doloženo dalšími čerpadly apod.  

 
Využití přívěsu na dopravu vybavení na soutěž mládeže 27. 6. 

včetně využití části „týlového zázemí“ pro děti po dobu soutěže. 
 

 
Doprava požární stříkačky na soutěž v Rájci Jestřebí 6. 6. za osobním automobilem 

a detail sklápěcího výsuvného pojezdu pro naložení stříkačky a čerpadel. 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_OLM_-_soutez_-_Senetarov_nocni_27.6.2015/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_OLM_-_soutez_-_O_Pohar_starosti_mesta_Rajec_-_Jestrebi_6._6._2015/
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Symbolické převzetí šeku autory žádosti o grant z rukou  

Generálního ředitele PMO RNDr. Jana Hodovského (19. 11. 2014 na PMO). 
 

 
Slavnostní předvedení a předání (za účasti RNDr. Antonína Tůmy z PMO),  

které bylo součástí Hasičského odpoledne v Jabloňanech 26. 4. 2015.  

 
Výroba vestavby – svařování konstrukce na regály. 

 
 

  
Výroba vestavby – montáž výsuvného pojezdu na agregáty a bedny. 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-_Pohar_obce_Jablonany_v_PU_mladeze_Okrsku_Skalice_a_DSO_Svitava,_predani_vybaveni_pro_MHaJSDH/
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Finanční vyhodnocení projektu (vyúčtování grantu) 

Níže uvedená tabulka popisuje původní plánované položky z rozpočtu v žádosti o grant a srovnání s výslednou 
skutečností. Případné rozdíly v cenách nebo položkách jsou okomentovány v tabulce a jsou opodstatněné (při 
realizaci bylo zvoleno lepší provedení nebo vybavení s vyšší užitnou hodnotou).  

Celkové náklady na realizaci činily 58.902,- Kč, došlo k překročení proti plánovanému rozpočtu o 8.511,- Kč 

zejména díky robustnější a propracovanější vestavbě přívěsu. Vyšší rozdíl hradí plně SDH Jabloňany,  

o dojednanou spoluúčast Obce Jabloňan v původní výši 5 tis. Kč zatím nebylo ze strany SDH požádáno. PMO zaslalo 

SDH na konci roku 2014 dojednaný grant ve výši 40 tis. Kč, který finálně činil 68 % z celk. nákladů. 

Touto zprávou je doloženo jeho využití v souladu s podanou žádostí SDH Jabloňany a grantovými podmínkami 

PMO. 

Součástí zprávy a vyúčtování je i kopie dokladu o pořízení přívěsu (viz příloha). V rámci snížení administrace nyní 
nepřikládáme kopie ostatních nákupních dokladů, ale v případě potřeby můžeme doložit originály nebo předat jejich 
kopie.  
Součástí vyúčtování projektu nejsou náklady na dopravu materiálu a přívěsu a samozřejmě odvedená brigádnická 
práce na výrobě vestavby a úpravě přívěsu (celkem odpracováno na přívěsu 312 hodin). 

Položka dle plánu/žádosti  
(cena vč. DPH) 

Plánovaný 
rozpočet 

Skutečnost 
čerpání 

Skutečnost/Poznámka  
k čerpání 

    
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Náklady celkem 50 391 58 902 Rozdíl proti plánu:  + 8.511,- Kč 

    z toho Přívěs celkem     

z toho Vestavba a příslušenství celkem     
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Postup do do finále Ankety dobrovolní hasiči roku  

v kategorii SBORY 

Letos jsme se opět přihlásili do Ankety dobrovolní hasiči roku (cílem ankety je podpora a propagace 

činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v České republice). Loni jsme byli přihlášeni s 

akcí „Hasičské dopoledne pro místní Základní školu Jabloňany a sousední Mateřskou školku Obora“. 

Odborná porota v prvním kole celostátní ankety vybrala do finále za soutěžní oblast  

JIH MORAVY v kategorii SBORŮ (SDH) náš sbor a přihlášenou akci:  

 Jarní úklid v okolí obce Jabloňany a úklid společného potoka mladými hasiči  

ze sousedních SDH.  Jsme mezi 5 finalisty z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. 

Je to ocenění nejen této akce realizovaná společně s mladými hasiči ze Skalice nad Svitavou, ale celkové 

činnosti kolektivu mladých hasičů i SDH, které je základnou pro Jednotku SDH obce Jabloňany  

(JPO V, předurčená k ochraně obyvatelstva pro ORP Boskovice a JMK).  

 

Přihlášená akce SDH Jabloňany  
do Ankety dobrovolní hasiči roku 2015 

Pozn. Byli jsme přihlášeni i loni s „Hasičské dopoledne pro místní Základní školu Jabloňany a sousední Mateřskou 

školku Obora 

Oblast jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina) 

Kraj - oblast jih Moravy Jihomoravský kraj 

 

Název akce: Jarní úklid v okolí obce Jabloňany a úklid společného potoka 
mladými hasiči ze sousedních SDH 

 

Podrobný popis akce, doplnění 

Ležící odpadky kolem silnic rozčilují 

většinu lití, ale tím to zpravidla končí 

nebo …? U nás jsme se rozhodli s tím 

něco udělat a to díky velké pomoci 

našich mladých hasičů. Dokonce jsme 

se domluvili se sousedy ze Skalice n. 

Sv. (a Drnovic, kterým to pak nevyšlo), 

že uklidíme společně i kolem potoka 

Úmoří, který prochází našimi obcemi a 

ve kterých fungují kolektivy mladých 

hasičů. 

V sobotu 28. března jsme provedli 

společně sběr odpadků kolem silnic a 

potoka. Díky rozdělení do 3 pracovních 

skupin (+ 4. ze Skalice) a dopravě 

CASkou mezi jednotlivými úseky se 

podařilo dětem během ještě chladného 

jarního dopoledne uklidit úsek v délce 

6 km (z toho 2,3 km kolem cest a silnic 

k Jabloňanům, zbytek kolem potoka). Na akci se podílelo 15 mladých místních hasičů, 6 dospělých (vč. 1 rodiče) a 9 

hasičů ze Skalice. Bylo sebráno 38 velkých pytlů odpadků! 

Kromě kondiční jízdy s CAS JSDH nebo DA ze Skalice došlo i k procvičení používání nových vysílaček pro lepší 

koordinaci a umytí techniky po sběru. 
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Alespoň malou odměnou, kromě pocitu z dobrého skutku a dokonce zábavy dětí při sběru odpadků, byl na konec 

teplý čaj ve zbrojnici. Pak již následovala společná fotka obou sborů a odvoz odpadků k likvidaci. Přitom jsme se již 

dohodli, že i díky zájmu mládeže to příští rok zopakujeme. 

Méně textu, ale VÍCE FOTEK, KTERÉ POPISUJÍ ATMOSFÉRU najdete na http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-

_Uklid_odpadku_a_veci_do_prirody_nepatricich_-_Jablonany_a_okoli_28._3._2015/  

 

Popis soutěžní činnosti 

Sportovní družstvo mužů, které se účastní i Vyškovské a Prostějovské ligy, se v domácím seriálu Velké ceny 

Blanenska v PU pohybuje zatím letos stabilně v první desítce. Celkem účast na cca 25 soutěžích. 

Aktivně fungující kolektiv mládeže absolvuje (kromě v sezoně týdenních tréninků) za sezonu se 2-3 družstvy 20 

soutěží, zejména v rámci seriálu Okresní ligy mládeže Blansko a v místních pohárech. Od konce loňského roku se 

starší žáci zapojují  

i do dorosteneckých soutěží jednotlivců. 

1. nejcennější úspěch v soutěžích 

1. místo na noční soutěži Okr. ligy mládeže Blansko v 

Senetářově 27. 6. 2015, druž. starších žáků 

2. nejcennější úspěch v soutěžích 

1. místo na soutěži Velké ceny Blanenska ve Ždáře 

13. 7. 2014, sportovní družstvo mužů 

3. nejcennější úspěch v soutěžích 

Průběžné 2. ML. a 4. ST. žáci v seriálu letošní OLM 

BK + hlavně zájem dětí  

o sport, PO a dobrovol. 

 

Propagace dobrovolnické práce  

v oblasti PO a další činnost 

Preventivně vých. činnost HASÍK, od r. 2012 máme 2 

instruktory, kteří pravidelně pracují nejen s místní ZŠ.  

V červnu proběhl již 3. ročník Hasič. dopoledne pro místní ZŠ i sousední MŠ z Obory.  

V obci pořádáme pravidelně 2 okresní hasičské soutěže (VCB pro muže/ženy a OLM BK žáci+dorost) a nově letos i 

Okrskovou soutěž a Pohár v PU mládeže pro Okrsek a obce v DSO Svitava. 

SDH je základna pro Jednotku SDH obce (JPO V,s 

předurčeností pro OOB). 

Pouťové posezení, akce Rozlouč. s prázdninami, .. 

 

Popis dalších akcí sboru 

Celoročně probíhala výroba sport. překážek pro 

mládež/muže (bariéry, kladina, žebř. stěna, ..). 

V dubnu jsme provedli zdarma výrobu a montáž 

ochranných krytů na topení do místní ZŠ. 

Mladí hasiči provedli sběr papíru, včetně zapojení  

do sběru železa a elektrozařízení, na jaře provedli 

úklid v okolí obce. 

Naše hasičské cvičiště je k dispozici pro tréninky i 

ostatním sborům z okolí nebo probíhají společné MH 

s SDH Skalice včetně využívání našeho vybavení, … a 

další. 

 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_Uklid_odpadku_a_veci_do_prirody_nepatricich_-_Jablonany_a_okoli_28._3._2015/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_Uklid_odpadku_a_veci_do_prirody_nepatricich_-_Jablonany_a_okoli_28._3._2015/
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Příloha: Fotodokumentace a 

specifikace pořízeného vybavení 

pro MH Nové vybavení 

sada hadic na štafetu 4x60 m 

překážek Trikolora Quick 

 2420,- 

 

sada hadic 

na 100 m 

překážek Trikolora Quick 3260,- 

 

 

 

tunel CTIF 7999,- 

 
4ks hadice Pyrotex C52 PUR  4720,-    

 

 

 

 

 

elektronická signalizace terčů PÚ, koncová světla terčů 

   24309,- 

 

 

 

 

sada hadic na PÚ (dorost)

 32408,- 

 

2ks hadice C52 PES-PUR 

(odlehčená) spojky AWG, 

pojistka proti rozpojení, 

protočená hrdla  

 

 

2ks hadice C52 PES-R Firesport, spojky 

AWG, pojistka proti rozpojení, 

protočená hrdla  

 

2ks hadice C42 FL-F PUR (odlehčená) 

spojky AWG, pojistka proti rozpojení, 

protočená hrdla 

 

2ks hadice C42 FL-

Gspojky AWG, pojistka proti 

rozpojení, protočená hrdla 

 

4ks hadice B75 PES-R Firesport spojky 

AWG, pojistka proti rozpojení, 

protočená hrdla 

 

 

Nově obnovené vybavení 

sací hadice 1,6 m, šroubení profi 

 6308,- 

 

 

 

 

 

proudnice PÚ Klimeš bez spojek - 2 ks 3199,- 

 

matice na sací koš závit profi 738,- 

 

oděv volnočasový triko 40ks (funkční 

materiál) 8448,- 

 
Fotografie uskladněného 

 

 

Vedoucí kolektivu MH SDH Jabloňany, zástupce 
velitele JSDH -  Petr Machač  
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Naše účast se na akcích Hasík Preventivně Výchovné Činnosti v oblasti PO a 

OOB, spolupořádáno s HZS JMK.  

  

 I v tomto roce jsme pokračovali v PVČ v místní základní škole výukou programu hasím pro ZŠ. 

Realizovali jsme dva výukové bloky ve třídě a třetí bonusový blok na požární stanici HZS JMK v Boskovicích. 

 

Josef Havlíček ml. se zapojil i do akcí pořádaných HZS JMK:  

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

děti      MŠ škol a ZŠ škol prvního stupně, na které se v Brně tento týden 20. 4 – 24. 4. 2015 podílejí i hasič 

v pondělí  20. 4. 2015 - čtvrtek 23. 4. 2015 – pátek 24. 4. 2015  

 Dny otevřených dveří v depozitář TMB v Brně stánek  hasík PVČ  : sobota 25. 4.2015 – neděle 

26.4.2015 

Návštěvnost v Depozitáři Technického muzea Brno je rekordní 7500 lidí za sobotu a nedělu.  

Dny otevřených dveří v Depozitáři Technického muzea přilákaly rekordní počet návštěvníků. Jen v sobotu 

na akci přišlo přes čtyři tisíce zájemců. Bývalý vojenský areál v Brně-Řečkovicích byl opravdu plný 

zajímavých exponátů. Malé i velké nadšence RC modelů zaujala tanková bitva, která tématicky připomněla 

70. výročí konce II. světové války. Všichni zájemci se mohli také svést historickými autobusy a prohlédnout 

si hasičskou techniku. 

 Hasiči letos představili téměř tři desítky exponátů. Malým i velkým návštěvníkům se líbila převážně 

historická hasičská vozidla, velký zájem vzbudil i vyprošťovací automobil a nové typy cisternových 

automobilových stříkaček. 

 Statickou výstavu techniky již tradičně doprovází série ukázek činnosti hasičů. Letos mohli zájemci 

shlédnout praktické použití různých typů hasicích přístrojů nebo se naučit správný postup hašení 

vzníceného oleje. I pro samotné hasiče byla jistě zajímavá ukázka práce se zařízením IFEX 3000. Jeho 

hasební účinek zajišťuje odpal cca 1 litru vody, která je v zařízení natlakována stlačeným vzduchem 25 Barů 

a vypálená rychlostí 420 km/hod. 

 Největší úspěch u dětí sklidila závěrečná ukázka hašení pomocí těžké, střední a lehké pěny. Děti se 

„vyřádily“ také u preventivního stánku, kde na ně za splnění jednoduchých úkolů čekala odměna. Pexeso, 

omalovánku nebo vystřihovánku s hasičskou tématikou si tak z Depozitáře letos odneslo přes 2 500 dětí. 

  

 Festival vědy s RWE  Hvězdárna a planetárium Kraví hora Brno stánek hasík PVČ : sobota 12. 9. 

2015  

http://www.hvezdarna.cz/festivalvedy/?page_id=46 

 

  Dny Hasičů na Pernštejně, u příležitosti 10. výročí požáru depozitáře hradu Pernštejn 2005 – 2015  

Hrad Pernštejn 29. 8. – 30. 8. 2015 http://www.firebrno.cz/dnes-zacaly-dny-hasicu-na-pernstejne 

Zúčastnil se na Pernštejnu Josef Havlíček st. v sobotu  Josef Havlíček ml. a Kamil Havlíček v sobotu a 

v neděli obdrželi dva pamětní listy. 

https://www.facebook.com/hvezdarna.brno?ref=stream
http://www.hvezdarna.cz/festivalvedy/?page_id=46
http://www.firebrno.cz/dnes-zacaly-dny-hasicu-na-pernstejne
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Dny otevřených dveří v depozitář TMB v Brně sobota 25. 

4.2015 – neděle 26.4.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval Josef Havlíček ml. 
Vedoucí kolektivu MH SDH Jabloňany, zástupce velitele JSDH -  Petr Machač  

 


