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Úvod
Jabloňany 21. 1. 2017

Bratři a sestry, vážení hosté,
dovolte mi seznámit Vás s činností našeho sboru za období roku 2016. Poslední výroční valná hromada
se konala 23. ledna 2016. 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:
K 31. 12. 2016 tvoří členskou základnu sboru celkem 63 členů z toho 16 žen a dívek. Sbor má 29
dospělých členů a 34 mladých hasičů do 18 let. Dále má sbor 14 členů místních.
V roce 2016 proběhlo 12 členských schůzí a 3 výborové schůze.
Statutárním zástupcem sboru je Starosta SDH, sbor řídí Výbor sboru, který byl původně zvolen 7 člený.
Nejvyšším orgánem sboru je valná hromada. V letošním roce ukončili svoji činnost ve výboru SDH Jan
Horák jako velitel sboru a Lukáš Zachoval jako člen výboru.

Akce v roce 2016:
Dne 16. 4. se tři členové SDH zúčastnili 1. Hasičkého dne v Boskovicích. Součástí dne byla výstava
techniky, kde jsme měli vůz AS 16 Sachsenring a průvod s praporem. Náš hasičský prapor byl poté
zapůjčen do expozice v muzeu Boskovice.
Dne 24. 4. se v naší obci uskutečnil 4. ročník soutěže mladých hasičů v rámci OLM Blansko. V opět
velmi pečlivě přichystaném areálu soutěžili mladí hasiči v disciplínách požární útok a štafeta požárních
dvojic. Celkem k nám zavítalo 6 družstev starších a 6 mladších žáků. V kategorii starších zvítězil
Bořitov před domácími Jabloňany, třetí místo bralo družstvo Březiny. Kategorii mladších pak ovládla
Březina, druhé místo patřilo Šošůvce a bronz družstvu Drnovic B.
Celá soutěž byla výborně organizačně zvládnutá a to jak kvalitou tratí, tak i zázemím pro závodníky.
Bohužel se i přes velkou snahu nepodařilo na naši soutěž přilákat více družstev. Do dalšího ročníku se
budeme tedy muset pokusit zvolit především lepší termín soutěže.
Ve dnech 23. – 24. dubna se dva naši členové zúčastnili výstavy historické techniky s vozem AS 16
Sachsenring. Naše vozidlo opět přitahovalo velkou pozornost návštěvníků.
29. 5. u nás proběhl už 5. Ročník soutěže v požárním útoku zařazený do seriálu Velké ceny Blanenska.
Celý sportovní areál byl znovu perfektně nachystán tak, aby na naší rychlé dráze mohly být opět
k vidění ty nejlepší požární útoky na okrese Blansko. Tento stav naštěstí přetrval i přes velmi silný
déšť, který přišel v noci na neděli. Část pořadatelů zasahovala v rámci JSDHo až do ranních hodin při
čerpání vody v Jabloňech i v sousední Skalici. Počasí se naštěstí nakonec umoudřilo a tak mohla soutěž
bez větších problémů začít.
Přijelo k nám 34 družstev mužů a 15 družstev žen, nejen z okresu Blansko.
Znovu se hasičům podařilo předvést spoustu kvalitních útoků a výborných časů. V mužích se nejlépe
vedlo Míchovu s časem 16,90, už tradičně se v Jabloňanech dařilo Žernovníku, který bral časem 17,25
druhé místo. Na třetím se umístili hasiči z Hlubokého (okr. Třebíč) také velmi kvalitním útokem 17,46.
Domácí muži ve velké konkurenci skončili stejně jako loni na 10. místě v čase 18,46, což bereme jako
úspěch.
V kategorii žen byly nejlepší hasičky ze Sebranic (17,89). Druhé místo obsadily ženy ze Senetářova A
(17,98) a bronz zbyl pro Okrouhlou (19,04). Soutěž byla velmi pozitivně hodnocena. Pro sbor to byla
druhá velká akce ve dvou měsících a všem, kteří se na obou soutěžích podíleli patří velký dík.
12. 6. se čtyři naši členové zúčastnili výročí SDH Sebranice s vozem AS 16 Sachsenring.
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Ve dnech 1. – 3. 7. jsme uspořádali pouťové posezení. Letos nám počasí úplně nepřálo, protože sobotní
večer propršel. Ale i tak věříme, že se lidem nejenom z naší obce na pouti v Jabloňanech líbilo. Po celý
pouťový týden a víkend se o zábavu dětí, ale i dospělých starala rodina Šamanových, kteří k nám se
svými atrakcemi jezdí už dlouhé roky. Opět také bylo na výběr spousta dobrého jídla z udírny a grilu a
samozřejmě i nápojů. Po celý víkend bylo pro návštěvníky přichystáno posezení pod párty stany a
v pátek reprodukovaná hudba o kterou se postarala slečna Markéta Nejezová. Všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci letošní poutě patří velký dík.
20. 8. se čtyři naši členové zůčastnili s vozem AS 16 Sachsenring výročí SDH Sebranice
Dne 27. 8. se sbor spolu s MK a obcí podílel na organizaci Rozloučení s prázdninami pro dědi
z Jabloňan a okolí. Pro děti jsme připravili projížďku zásahovým vozem Daf 15 CAS, střelbu ze
vzduchovek a džberovou stříkačku.
Za krásného počasí a s vysokým počtem diváků se dne 25. 9. ve sportovním areálu v Luhu uskutečnila
soutěž mužů Svazku obcí Svitava v netradičním požárním útoku s překážkami a soutěž MH v Pú
okrsku Skalice a Svazku obcí Svitava.
Muži soutěžili v pro nás nezvyklém a ne příliš známém formátu Pú. Ale po pečlivém přichystání trati a
vyjasnění pravidel byl tento způsob velmi zajímavý a také zábavný jak pro závodníky tak i pro diváky.
Kategorie mužů se zúčastnilo celkem 8 družstev, z toho 2 z Jabloňan. Po dodatečné penalizaci obsadilo
družstvo Jabloňany „A“ 3. místo, sříbro brali muži z Újezdu u Boskovic a z výtězství se na domácí trati
radovalo družstvo Jabloňany „B“.
Uspořádat soutěž tohoto stylu Pú bylo pro nás něco nového a je možné, že pokud se k nám soutěž v
rámci Svazku Svitava opět vrátí tak v Jabloňanech znovu uvidíme tento způsob provedení požárního
útoku.
Po přestavení dráhy na již tradiční trať pro mladé hasiče pokračovala soutěž v kategoriích starší a
mladší žáci. V kategorii starších se zúčastnila 4 družstva. Zvítězily Jabloňany před Doubravicí a
Kuničkami. V kategorii mladších žáků k nám přijelo 7 družstev. Z výtězství se opět a radovaly
Jabloňany, 2. místo brali hasiči z Drnovic „A“, 3. byla Doubravice. Domácí tak brali v součtu kategorií
3 první místa a jeden bronz.
Toto byla již 3. hasičská soutěž, kterou jsme letos uspořádali. Za přichystání a organizaci soutěže patří
dík všem kteří se na ní podíleli.
Na přelomu září a října proběhly úpravy na dráze v Luhu – rozšíření dráhy, zakopání kabelu od
časomíry a příprava na vybudování tratě pro štafety dvojic.
V letošním roce ukončili svoji činnost ve výboru SDH Jan Horák jako velitel sboru a Lukáš Zachoval
jako člen výboru.
Zpracoval: Jakub Ocetek
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Přehled odpracovaných hodin 2016
Odpracované hodiny 2016
Příprava a organizace VCB Jabloňany 2016
Příprava a organizace OLM Jabloňany 2016
Příprava a organizace pouťového posezení
Příprava a organizace soutěže DSO + MH
Údržba techniky (SDH + JSDHo)
Údržba a úpravy sport. areálu v Luhu
Ostatní aktivity
Hasík
Výroba překážek
Údržba sportovního vybavení
Zpracování žádostí o dotace
Činnost MH – hodiny vedoucích
Celkem:

399
220,5
279
101
68
272,5
162,5
72
185
25
52
775
2611,5
Zpracoval: Jakub Ocetek
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Zpráva o činnosti sportovního družstva mužů
Rok 2016 nebyl pro nás moc úspěšný, jak umístěním, tak ani dosaženým časem v jednotlivých
soutěžích. Mnoho požárních útoků jsme měli rozběhnuto velmi dobře, ale chyběla nám finální
koncovka.
Začnu tedy samotnou přípravou. Chodili jsme cvičit 1-2krát týdně do hasičského areálu V Luhu.
Většinou jsme zvládali tři požární útoky. Jednotlivě jsme si udržovali fyzičku i jinými sportovními
aktivitami, takže nutno říci, že snaha byla velká.
Tak jako minulý rok jsme odjeli všechny soutěže Velké ceny Blanenska, kde jsme podali i krásné časy.
Nejlepšího umístění se nám podařilo dosáhnout na nebodované soutěži ve Žďáru, kde jsme skončili na
2. místě s výsledným časem 19.60s a následné finále jsme ovládli a vyhráli sud piva. Tento rok se nám
podařilo dosáhnout jen jednoho času pod 18 vteřin, a to na soutěži konané v Lysicích. Po malých
úpravách ve standardní sestavě jsme s časem 17.83s obsadili krásné 8. místo. Ještě bych se chtěl zmínit
o prvním kole Velké ceny Blanenska konané na Žernovníku, kde jsme s výsledným časem 18.02 s
obsadili dělené 6. místo. V celkovém umístění oproti minulému roku jsme si pohoršili, a umístili se tak
na 14. místě s 62 body.
Zavítali jsme i do sousedního okresu zúčastnit se několika soutěží ve Velké ceně Prostějovska. Nejlépe
se nám povedla soutěž v Bílovicích, kde jsme po perfektně zvládnuté základně dosáhli času 18.01s, a
umístili se tak na pěkném 5. místě. Další soutěže, kterých jsme se zúčastnili na okrese Prostějov, byly
Lipová, Niva a Vícov. V Lipové jsme brali 12. místo za čas 19.57 s, v Nivě na o 20 metrů kratší dráze
jsme se umístili na 14. místě s časem 16.70 s a ve Vícově do mírného kopce to nevyšlo vůbec,
s prostřikem na pravém proudu jsme obsadili předposlední 15. místo s časem 27.28 s. Na velké ceně
Prostějovska jsme odjeli 4 závody a umístili se v celkovém pořadí na 18. místě s 18 body.
Do příštích sezon bychom chtěli pořídit novou obsahově silnější sportovní mašinu, která nám
vypomůže k dosažení lepších sportovních výsledků, kterých za rok 2016 nebylo mnoho. Přeci jen doba
jde dopředu a i když se to nezdá, stávající stroj používáme už 8 let a má něco najeto. Posloužil nám na
cca 200 soutěží ani si netroufnu říci, kolik zvládnul útoků na cvičeních.
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Dále bych chtěl také vyzdvihnout nové posily v našem týmu, kterými jsou Michal Dvořák na postu
naražeče, který se zúčastnil několika soutěží v sezóně 2016. Další posilou je David Jonáš, ten s námi
absolvoval několik cvičení na postu košaře. Věřím, že oba dva budou pro nás velice platnými posilami
a tímto bych jim chtěl poděkovat za dosavadní přístup. Navíc se letos v sestavě týmu objevili i členové
kteří už před časem ukončili sportovní kariéru, celkem se tedy na 7 postech protočilo 12 závodníků.
Pravidelná sestava byla: na koši Marek Vlach, na narážce se prostřídali Lukáš Zachoval a Michal
Dvořák, na stroji Pavel Hubený, na béčkách Vojta Lžičař na rozdělovači Josef Zachoval a na proudech
Jakub Štarha a Jakub Ocetek.
Členové sportovního družstva mužů svou činností při trénincích a soutěžích strávili cca 1600 hodin.

Na závěr pár slov o půjčování sportovců z jiných družstev. Stalo se několikrát, že nebyl čas nebo chuť
se zúčastnit soutěží s celým naším družstvem. Takové situace jsme museli „lepit“ a domlouvat někoho i
přímo na daných soutěžích. Nechci tím říct, že by to bylo nějak obtížné, ale jednoduché to také není. Je
tam mnoho věcí, na které se závodník před útokem soustředí. Doufám, že pro sezónu 2017 bude tento
fakt minimalizován a bude mnohem větší zájem zviditelňovat náš sbor i v jiných okresech. Tímto bych
chtěl všem poděkovat za dosavadní práci pro sportovní družstvo mužů a věřím, že budoucí výsledky
přinesou kýžená vítězství!
Zpracoval: Josef Zachoval
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Přehled soutěží a výsledků sportovního družstva mužů:
Datum
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
19.6.
26.6.
2.7.
3.7.
10.7.
16.7.
23.7.
24.7.
31.7.
13.8.
14.8.
20.8.
21.8.
4.9.
10.9.

Místo
Liga/Pohár Umístění
Žernovník
VCB
6. z 43
Jabloňany
VCB
10. z 34
Bořitov
VCB
NP
Senetářov
VCB
25. z 35
Obora
Pohár
7. z 16
Ostrov u Macochy
VCB
16. z 31
Topolany
VCV
12. z 21
Sychotín
VCB
NP
Žďár
Pohár
2. z 17
Bílovice
VCP
5. z 19
Lipová
VCP
12. z 19
Pamětice
VCB
11. z 34
Černovice
VCB
17. z 36
Niva
VCP
14. z 26
Němčice
VCB
13. z 33
Vícov
VCP
15. z 16
Rudice
VCB
NP
Lysice
VCB
8. z 32
Sudice
VCB
17. z 35

Čas
18,02
18,46
21,18
18,40
19,40
20,03
19,60
18,01
19,57
19,76
19,38
16,70
18,83
27,28
17,83
20,01
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Zpráva o činnosti kolektivu Mladých Hasičů Jabloňany
za rok 2016 a činnost 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 2015 čítal 33 dětí ve věku 4 -17 let. (rok
2014 28 dětí, 2013 27, dříve 24).
K dnešnímu dni v kolektivu MH evidujeme 34 členů ve věku 4 – 17 let.
Pro zájem nových dětí, rodičů a již odrůstajících stávajících MH do vyšších věkových kategorii
(dorost) a přechod do „dospělých“ jsem v průběhu roku přijali mez mladé hasiče 3 nové členy. A to
v prvním polovině roku Josef Alexa (Obora) a po letních prázdninách Tereza Kaldová (Boskovice),
Lenka Karásková. 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. a hlavní vedoucí MH SDH Jabloňany Petr
Machač za podpory Jana Horáka, Jaroslava Machače ml., ostatních členů SDH, letos se do činnosti
MH zapojili a pokračovali rodičové dětí Hana Kaldová, 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, 2015 31 soutěží s 2-4 soutěžními družstvy, uspořádali pro děti různé aktivity,
každotýdenní přípravné schůzky a tréninky. V roce 2016 jsme se zúčastnili na území okresu Blansko
32 soutěží.
Členové kolektivu MH se aktivně zapojili i do činnosti a práce sboru (např. výroba překážek, sběr
elektroodpadu, starého papíru, úklid okolí obce, terénní úpravy a údržba zeleně v areálu v Luhu,
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 2016
Leden až prosinec pravidelně jednou týdně, dle potřeby častěji cca 55 schůzek v rozsahu 1 – 3
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 zapojili jsme se
do celostátní výtvarné akce Požární ochrana očima dětí.
V letošním roce zapojení i do dorosteneckých soutěží jednotlivců – dorost se připravoval i
individuálně mimo společné tréninky.
V tomto roce se podařilo zapojit 15ti leté a výše do tréninků „dospěláckého“ PÚ 100m, těchto tréninků
se realizovala cca 15, bohužel prvotní zapálení nevydrželo všem a nezapojili jsme se do žádné soutěže
krom podzimní soutěže pořádané v naší obcí v netradičním PÚ v tradiční soutěži DSO Svitava, kde
jsem v konkurenci dospěláků nečekaně obsadili první místo (více info v samostatné části zprávy o
činnosti).
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Jarní úklid v okolí obce Jabloňany
Letos zapojeno do celostátní akce: Ukliďme svět, ukliďme Česko
Kvůli špatnému počasí proběhl úklid až v náhradním termínu 18. 4., 16:00-19:00 h. Podobně jako loni
jsme se rozdělili do 4 pracovních skupin, které uklidily celkem 4,4 km kolem přístupových cest v okolí
a v obci Jabloňany.
Posbírali jsme odpadky v okolí cest od „tramvaje“ směrem od Obory, po jabloňanskou křižovatku,
hlavní cesty v obci a cestičku do Skalice. Bylo sebráno 11 pytlů (cca 160kg odpadu + cca 90 kg
železa), to bylo o poznání méně než loni, kdy jsme uklízeli okolí poprvé. Dále byla zrušena 1 černá
skládka nad obcí směrem ke Lhotě („Na Kujích“), kde bylo uklizeno 25 vyhozených starých hasicích
přístrojů, které byly roztříděny do starého železa.
Na závěr bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení v podobně grilované uzeniny a nápojů.
Celkem zapojeno 6 dospělých a 11 dětí a mládeže.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_Hasici_Jablonany_-_Uklidme_svet_Uklidme_Cesko__Jablonany_18._4._2016/ Podrobnosti o akci na: http://www.uklidmecesko.cz/event/11376
Sběry elektroodpadu a starého papíru
7.1.2016 jsme předali společnost Elektrowin
elektrospotřebiče posbírané po obci v průběhu roku 2015.

http://www.recyklujteshasici.cz/o_projektu

14x TV a monitory, 8x malý bag (malé elektrospotřebiče), 9x velké elektrospotřebiče, 7x chlazení
celkem 3312,-.
V sobotu 2.4.2016 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: 12x TV a monitory, 6x malý bag, 8x velké spotřebiče, 10x chlazení.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_Hasici_Jablonany_-_Sber_papiru_a_elektrozarizeni__Jablonany_2._4._2016/
3.5.2016 jsme naložili starým papírem přistavený kontejner doposud posbíraný sběr po obci a předali
ho firmě SITA o hmotnosti 1,08t za 1620,Požární ochrana očima dětí 2016
„Zimní“ činnost kroužku jsme mimo přípravu na soutěže
v uzlování rozšířili i o prohloubení teoretických informací o
požární ochraně a zapojili jsme se i do celorepublikové soutěže
Požární ochrana očima dětí 2016. V této soutěži jsme zvolili
výtvarnou část, děti dle věkových kategorií měli za úkol nakreslit
pro letošní rok vybrané téma: „PROSTŘEDKY PRO HASEBNÍ
ZÁSAH“.
Tuto soutěž jsem zprostředkoval i pro místí ZŠ a MŠ Obora.
Začátkem května byly zveřejněny výsledky okresního kola. Naši
zástupci se umístili na druhých místech: kategorie M 1 Sebastián
Haluza (MŠ Obora) , M 2 Marek Meloun (MŠ Obora), ZŠ 2
Tereza Stejskalová (ZŠ Jabloňany), ZŠ 3 Tereza Machačová
(SDH Jabloňany) a ZŠ 4 Patrik Prudký (SDH Jabloňany). Tyto děti byly oceněny od OSH Blansko
diplomem a knížkou.
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Plnění odznaků odborností
V sobotu 19.3. jsem s dětmi využili příležitosti nabídnuté od SDH Ostrov u Macochy a premiérově
v naší historii jsme se zúčastnili v Ostrově zkoušky plnění odznaků odborností, před odbornou komisí
(obdoba maturitní zkoušky). Na tuto zkoušku jsme se průběžně připravovali od ledna v našem kroužku,
s dětmi jsme probírali a učili se i teoretické informace týkající se požární ochrany. Děti se učili jak se
bezpečně chovat, jak předcházet požárům, možným úrazům a nebezpečím.
Po úspěšným vykonání zkoušky děti dostali certifikát odbornosti mladého hasiče. Pro letošní rok jsme
zvolili odbornost preventista – junior a preventista. Příště lze navázat a rozšířit si o odbornosti velitel,
kronikář, strojník a strojník junior. Věříme, že všichni, kteří tuto zkoušku absolvovali využijí nabyté
vědomosti při své další činnosti u hasičů. http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_Jablonany__Zkousky_odbornosti_MH_-_Ostrov_u_Macochy_19._3._2016
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Průběh sezóny 2016 první polovina
12.3. Sychotín – OLM (uzlování) Mladší žáci 13. místo z 23 , starší žáci 21., 22. místo z 23 hlídek
9.4. Šošůvka – OLM (uzlování) mladší 20. místo z 29 , starší 10. místo z 23 hlídek
24.3. Doubravice nad Svitavou mladší 6. místo z 12 , starší 1. místo z 8 družstev
24.4. Jabloňany – OLM mladší 6. místo z 6 , starší 2. místo ze 6 družstev
7.5. Vavřinec – OLM mladší 7. místo z 12 , starší 6. místo z 6 družstev
21.5. Bořitov – OLM mladší 5. místo z 16 , starší 4. místo ze 12 družstev
28.5. Sychotín II. – OLM mladší 5. místo z 16 , starší 9. místo z 12 družstev
4.6. Šebetov II. – OLM mladší 9. místo z 13, starší 2. místo ze 12 družstev
4.6. Šebetov II. – OLM mladší 9. místo z 13, starší 2. místo ze 12 družstev
Straka T. 7. z 12, Tomášek R.11. z 12, Jonáš D. 12. z 18, Kovář M. 16. z 18, Machačová T. 11. místo
11.6. Rájec – OLM mladší 15. místo z 25 , starší 2. místo z 12 družstev
11.6. Sudice – OLM mladší 2. místo z 11 , starší 1. místo ze 5 družstev
18.6. Březina – OLM mladší 5. místo z 17 , starší 1. místo z 7 družstev
19.6. Ostrov u Macochy I.. – OLM mladší 2. místo z 26 , starší 2. místo ze 14 družstev
19.6. Ostrov u Macochy – OLM Straka T. 3. z 4
Prudký P. 12. , Kovář 10. z 12, Machačová T. 8. místo z 10.
25.6. Bukovina – OLM mladší 5. místo z 10, starší 1.místo z 17
25.6. Senetářov noční – OLM mladší 16. místo z 28 , starší 1. místo ze 18 družstev
26.6. Okrouhlá mladší 4. místo z 6 , starší 1. místo z 6 družstev

Celorepubliková hra Plamen 2015/2016 straší žáci 3. místo
V sobotu 14.5. (žáci) a v neděli 15.5. (dorost) jsme se účastnili celorepublikové soutěže Plamen, která
se konala v Ostrově u Macochy. Jednalo se o okresní kolo, které navazovalo na podzimní část – na
Závod požární všestrannosti (v Lysicích). Hru Plamen jistě budou znát i starší ročníky, které se jí
účastnili v minulých letech předchozího fungování mladých hasičů.
Jarní kolo současného Plamene se skládá z více disciplín, která mají jednotná pravidla i na mezinárodní
úrovni (např. útok CTIF, …).
Sobotní den byl pro všechny zúčastněné náročný, soutěž probíhala díky pořadatelům na vysoké úrovni
od ranních hodin až do odpolední patnácté. Naši sportovci měli příležitost zúročit pečlivou přípravu,
která soutěži předcházela. Závěr soutěž byl pro nás zakončen nádherným třetím místem v kategorii
starší žáci z 34 zúčastněných družstev. Mladší žáci po pár drobných chybičkách obsadili pěkné 19.
místo v konkurenci 38 zúčastněných družstev.

Stránka 12 z 39

Výroční zpráva SDH Jabloňany 2016

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_Jablonany_-_Jarni_kolo_hry_Plamen__Ostrov_u_Macochy_14._5._2016%2C_rocnik_2015_2016_Blansko/
V neděli následovala soutěž dorostu, pro nás dorostu jednotlivců, kde jsme v silné konkurenci získali 3.
místo v jedné věkové kategorii .
mladší dorostenci Straka Tomáš 3.místo z 15
střední dorostenci Prudký Patrik 8.místo z 18 (neúčast na podzimním kole)
střední dorostenci Jonáš David 12.místo z 18 (neúčast na podzimním kole)
střední dorostenci Kovář Michal 14.místo z 18 (neúčast na podzimním kole)
mladší dorostenky Machačová Tereza 14.místo ze 17

http://sdhjablonany.rajce.i
dnes.cz/MH_Jablonany__Jarni_kolo_dorost__Ostrov_u_Macochy_15.
_5._2016%2C_rocnik_20
15_2016_Blansko/
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Zakončení školního roku pro místní ZŠ a MŠ
z Obory aneb jak jsme vyráběli duhu
na přání a zachraňovali tonoucího z rybníka
v Luhu
28. 6. jsme uspořádali v Jabloňanech opět hasičské
dopoledne s HASÍKem pro 44 dětí z místní ZŠ
a MŠ Obora včetně zapojení další naší mládeže do
organizace celé akce. Kromě tradičních i netradičních disciplín (štafety, stříkání ze džberovky,
střelba ze vzduchovky, srážení kuželek, pož. útok,
preventivně výchovný program Hasík, opékání
špekáčků, …) si mohly děti i samy zastříkat
z proudnice a díky místním podmínkám si vyrobit
vlastní duhu
Pro zúčastněné jsme pro letošní čtvrté pokračování
akce připravili překvapení, v podobě neohlášené
záchrany tonoucí osoby v rybníku.
Rychlou pomoc mu naštěstí poskytli místní hasiči
včasným příjezdem a zásahem s použitím
prostředků z výbavy jednotky. Tonoucího chlapce
v "bezvědomí" vytáhli na břeh a poskytli mu
předlékařskou péči vč. umělého dýchání.
Lékařskou ani pohřební službu nebylo třeba již
přivolávat,
všechno
dopadlo
dobře
dle
připraveného scénáře.
Díky Všem pořadájícím za nasazení a spolupráci

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Hasicske_dopoledne%2C_zakonceni_skolniho_roku_pro_ZS_Jablon
any_a_MS_Obora_28.6.2016/
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Prázdninová pauza a hodnocení v polovině sezony
Krátká pauzička v podobě letních prázdnin nám utekla jak voda a my jsme již od poloviny srpna opět
pokračovali v přípravě na druhou polovinu sezóny Okresní ligy mládeže Blansko (OLM) 2016,
zaměřili jsme se především na blížící se dvě soutěže o posledním prázdninovém víkendu a blížící se
závody požární všestrannosti.
Do druhé poloviny sezóny OLM mladší žáci vstupovali z průběžného čtvrtého místa a starší žáci
z nádherného prvního místa.
V sobotu 27.8. nás čekal požární útok (PÚ) a štafeta požárních dvojic v Šošůvce. Starším se zadařilo
v PÚ 2. místo a to i se zlomeným palcem na noze našeho strojníka Radka (již před soutěží), za to
štafeta pož. dvojic se nezadařila ve stabilní rychlé sestavě chyběl zraněný Radek, Lukáš nepoužil tretry
a uklouzl na prosívkovém povrchu, tyto okolnosti nás umístili ve štafetě na 7. místo. Celkově pro starší
žáky 4. Místo.
Mladší žáky jsme museli doplnit posilou z Bořitova, vše klaplo, prostřik na levém terči pro nás
znamenal 9. místo, štafeta 8. Místo, celkově 10 místo.
Po soutěži jsme spěchali do Jabloňan na akci „Rozloučení s prázdninami“ a následující den za časného
rána jsme cestovali na soutěž do Těchova, kde se nám dařilo, ale pro komplikace pořadatele
s časomírou starší žáci 4. místo, mladší 12. Ze 17. Zůčastněných.
Minisoustředění mladých hasičů
Koncem letních prázdnin, v pondělí 29.8. jsme pro naši mládež (i nově příchozí) realizovali
Minisoustředění ve sportovním areálu v Luhu. Odpolední intenzivní přípravu zaměřenou na Nově
platná pravidla (celostátní hra Plamen) , naučili jsme se novou teorii z požární ochrany a opakovali
jsme vše potřebné, pro blížící se soutěže. Odpoledne jsme zakončili menším občerstvením , opekli jsme
si špekáčky a probrali jsem co nás čeká a nemine.
Průběh sezóny 2016 druhá polovina
27.8. Šošůvka – OLM mladší 10. místo z 15 , starší 4. místo z 10 družstev
28.8.Těchov – OLM mladší 12. místo z 17 , starší 4. místo z 13 družstev
3.9. Borotín – OLM mladší 5. místo z 13 , starší 5. místo z 12 družstev
7.9. Sebranice - závod požární všestrannosti – OLM mladší 14. místo z 24 , starší 9. místo ze 17 hlídek
dorostenci jednotlivci Tomáš S. 7., Michal K. 10.
18.9. Bořitov – dorost jednotlivci Tereza M. 10., Tomáš S. 6., Patrik P. 10., David J.12., Michal K.16..
24.9. Jabloňany - Pohár Mikroregionu DSO Svitava, PÚ žáci a netradiční PÚ od 15ti let
mladší žáci 1. místo, starší žáci 1. místo, netradiční PÚ s překážkami (družstvo 14ti letých a výše) 1.
místo.
9.10. Velké Opatovice Plamen 2016/2017 – podzimní kolo mladší 25. místo z 56. hlídek (22. z 40.
Sborů) starší 15. místo ze 45 hlídek (14. z 36 sborů), Straka T. dorost jednotl. střední 5. místo ze 14
22.10. Ostrov u Macochy – uzlování OLM mladší 24. místo z 29 , starší 10. místo ze 22 hlídek
19.10. Drnovice – uzlování OLM + celkové vyhlášení ročníku OLM 2016
10.12. Doubravice – uzlování, pohárová soutěž mladší 10., starší 11. místo
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Poslední soutěž OLM a vyhlášení výsledků
V sobotu 19.11. nás čekalo závěrečné klání v seriálu OLM Blansko 2016 pořádané v Drnovicích.
Před touto poslední naší devatenáctou soutěží bodovanou do OLM naší mladší žáci posbírali 161 bodů
na 5. místě bod za námi Šošůvka, 17 bodů před námi Sychotín, starší žáci 191 bodu 3 místo, bod před
námi Sychotín, dva před námi na prvním místě Bořitov, 5 bodů za námi Březina. Mladší žáci po
úspěšné sezóně s vítězstvími, radostmi i menšími neúspěchy usilovali o udržení 5. místa. Starší žáci
odhodláni k boji o udržení 3. místa i naděje o postup na lepší. Do boje jsme nasadili pouze jednu pětici
mladších a jednu starších.
První na start šli starší žáci 5. v pořadí se silným soupeřem ze Senetářova, první pokus bez chybičky s
nádherným časem, hned následoval druhý pokus opět se Senetářovem, nervičky zapracovaly, dvakrát
jsme malinko zaváhali a získali horší čas. Ale výsledně pro nás počítán lepší čas z prvního pokusu.
Starší si zaslouženě užívali vítězství s pro nás nadstandartním časem a již jsme čekali na pokusy
soupeřů, především Bořitova a Sychotína.
Následoval rozstřel šestnácti nejlepších o dort, kde jsme soupeřili se Skalicí, které se velmi zadařilo a
postupně se Skalice probojovala na čtvrté místo o dort.
S napětím jsem čekali na výsledky hlavní soutěže, která pro nás dopadla příznivě, s přehledem zvítězili
Březina a Šošůvka, pro nás čtvrté místo v hlídkách, 3. místo ve sborech. Naši favorizovaní soupeři v
klání starších obsadil Sychotín 5. místo, Bořitov 6.
Současně probíhala i soutěž mladších žáků, kde naši šli 9. na start s Bořitovem, který jsme porazili, v
rozstřelu o dort jsem soutěžili se Senetářovem (favorit mladší kategorie), tento duel jsme po pár
zaváháních prohráli. Tudíž pro nás celkově v uzlování 11. místo ve sborech.
Po dobu zpracování výsledků soutěžící zaujali místa v improvizovaném kině a zhlédli Kungfu panda
III.
NEDOČKAVĚ JSME ČEKALI, v hlavě počítali jak dopadne naše celoroční nasazení v OLM, kde
jsme jako jediní druhým rokem absolvovali všechny bodované soutěže zařazené do OLM (započítáno
deset nejlepších umístění do celkových výsledků).
Pořadatelé a zástupci rady nechali všechny zúčastněné napnuté do konce a přešli rovnou k vyhlášení
ročníku OLM Blansko 2016.
Mladší žáci: s přehledem Senetářov první místo, druhé místo velmi početné Drnovice, třetí Březina,
naši mladší o bod přeskočila Šošůvka a celkově jsem skončili na krásném šestém místě.
Starší žáci: potvrdili letošní skvělou formu a po nádherném třetím místě v celostátní hře Plamen
2015/2016
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_Jablonany_-_Jarni_kolo_hry_Plamen__Ostrov_u_Macochy_14._5._2016%2C_rocnik_2015_2016_Blansko/
získali i v OLM Blansko 2016 nádherné TŘETÍ MÍSTO!!! , s jedním chybějícím bodem na prvního i
druhého, tudíž o výsledku rozhodoval počet prvních umístění, Sychotín přeskočil Bořitov. (1. Sychotín,
2. Bořitov, 3. JABLOŇANY)
Následovalo vyhlášení dorostenců, do OLD (dorostu) bodované všechny dorostenecké soutěže, ve
kterých naši dorostenci startovali příležitostně, i přes tento hendikep se nejlépe z našich umístil Tomáš
Straka ( posila z Obory) a obsadil celkové 4. Místo, v celostátní hře Plamen 2015/2016 obsadil
nádherné
3.
místo.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_Jablonany_-_Jarni_kolo_dorost__Ostrov_u_Macochy_15._5._2016%2C_rocnik_2015_2016_Blansko/
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Detailní přehled výsledků MH Jabloňany
Tabulky výsledků jsou dostupné na stránkách http://oormblansko.wz.cz/
Výsledky OLM (mládež): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AIEsPtrDOb038xFOLw71DMoN0KasH4SUHaIb4fzIlE/edit#gid=1999140613

Výsledky OLM (dorost): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KPxx-xBcXrmKpifdRQRQ0OT8uS2PcdOqLVzOLsXkYx0/edit

Školení vedoucích
24.9. Školení vedoucích MH
Na podzim 2016 jsme absolvovali školení vedoucích mládeže, pořádané v Drnovicích, seznámili jsme
se s nově vydanými platnými směrnicemi Plamen, které od září vstoupily v platnost. Prodlužovacího
školení se zúčastnili: Petr Machač, Josef Havlíček ml., Markéta Nečasová ml., Sára Černohlávková,
Patrik Prudký a nově školení úspěšně absolvoval instruktor David Jonáš.
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Soutěže v kategorii dospělých
25.9. jsme se zapojili do soutěže i samotných příprav soutěže DSO mikroregionu Svitava i do
kategorie „dospěláků“ s družstvem starších žáků od cca 14ti let doplněné dvěma dospělými. Tentorkáte
se soutěžilo v netradičním požárním útoku s použitím překážek, soutěžilo se od vystartování v sedě,
vytvoření dvou proudů, postupné překonání překážek, úklid použitého vybavení až po návrat na
lavičku. V silné konkurenci „dospělých“ jsme uspěli, neobdrželi žádné trestné body a obsadili 1. místo,
tudíž u nás v Jabloňanech zůstaly zlaté poháry ze všech tří kategorií, i těch žákovských.

Fotografie: Vítězné soutěžní družstvo soutěže DSO mikroregionu Svitava v netradičním požárním
útoku, kategorie dospělých, ve složení: David Jonáš, Michal Kovář, Patrik Prudký, Radek Tomášek,
Markéta Nečasová, Petr Machač a Jaroslav Machač.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-_Soutez_-_O_pohar_mikroregionu_Svitava_2016__Jablonany_25._9._2016/
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Celkové zhodnocení průběh sezóny mladých Hasičů Jabloňany 2016
Zúčastnili jsme se:
a) Okresní liga mládeže (OLM)
všech 19 žákovských soutěží zařazených do Okresní ligy mládeže okresu Blansko
- mladší žáci se umístili 2 x na stupních vítězů
(druhé místo 2 x, páté 5 x)
Celkově 6. místo v OLM Blansko z 45 sborů
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AIEsPtrDOb038xFOLw71DMoN0KasH4SUHaI-b4fzIlE/edit#gid=2015954808

- starší žáci se umístili 10 x na stupních vítězů
(první místo 4 x, druhé místo 4 x, třetí místo 1 x)
Celkově 3. místo v OLM Blansko z 35 sborů
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AIEsPtrDOb038xFOLw71DMoN0KasH4SUHaI-b4fzIlE/edit#gid=1999140613

OLM Blansko 2016 nádherné TŘETÍ MÍSTO!!! , s jedním chybějícím bodem na prvního i
druhého, tudíž o výsledku rozhodoval počet prvních umístění. Konečné pořadí: 1. Sychotín, 2.
Bořitov, 3. JABLOŇANY. Do celkového hodnocení OLM Blansko se v letošní sezóně započítávalo
pouze 10 nejlepších soutěží.

b) Soutěže dorostu
tří soutěží dorostu ze 4 zařazených do Okresní ligy dorostu okresu Blansko
Tomáš Straka 4. místo z 16. V kategorii mladší dorostenci jednotlivci (účast na 3 soutěžích ze 4
bodovaných do okresní ligy dorostu okresu Blansko.
2. pokračovali jsme v Celostátní hře Plamen ročník 2015/2016 okresní kolo
- mladší žáci se umístili na 19. místě z 38 sborů
- starší žáci se umístili na 3. místě z 36 sborů
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_Jablonany_-_Jarni_kolo_hry_Plamen__Ostrov_u_Macochy_14._5._2016%2C_rocnik_2015_2016_Blansko/
- kategorie dle věku dorostu jednotlivci obsadili
mladší dorostenci Straka Tomáš 3. místo z 15
střední dorostenci Prudký Patrik 8.místo z 18 (neúčast na podzimním kole)
střední dorostenci Jonáš David 12.místo z 18 (neúčast na podzimním kole)
střední dorostenci Kovář Michal 14.místo z 18 (neúčast na podzimním kole)
mladší dorostenky Machačová Tereza 14.místo ze 17
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_Jablonany_-_Jarni_kolo_dorost__Ostrov_u_Macochy_15._5._2016%2C_rocnik_2015_2016_Blansko/
c) Celostátní hra Plamen
zapojili jsme se v Celostátní hře Plamen ročník 2016/2017
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- mladší žáci se umístili na průběžném 28 místě z 40 sborů
- starší žáci se umístili na průběžném 10 místě z 36 sborů
- kategorie dorost střední dorostenci jednotlivci průběžné 5. místo Tomáš Straka ze 14
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_Jablonany_-_Soutez_Plamen_2016__2017_Podzim_Velke_opatovice_9._10._2016

d) Pohárové soutěže
3. zúčastnili jsme se 5 Pohárových soutěží, kde jsme obsadili celkově ve všech kategoriích (první
místo 5 x)

V průběhu roku 2016 jsme se zúčastnili 32. soutěží (v kategoriích starší, mladší žáci a dorost
a jedna soutěž „dospělí“).
Na těchto soutěžích jsme byli celkově 17 krát na stupních vítězů .

Děkuji sponzorům, všem spolupracujícím na činnosti mládeže a dětem za reprezentaci
Sboru i obce Jabloňany.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/
https://www.facebook.com/hasicijablonany/
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Ostatní činnost MH a navazující aktivity
Možnost pořízení dopravního automobilu
Pro rok 2016 a 2017 byla vypsána možnost dotace na pořízení nového dopravního (dodávky pro 9
osob) pro JSDH (včetně preference jednotek našeho typu pro OOB) s možností využití i pro SDH nebo
i pro potřeby obce. V našem případě zejména palčivá potřeba na dopravu mládeže na soutěže apod. GŘ
HZS poskytovalo 450 tis. Kč, JMK 300 tis. Kč a obec, jako zřizovatel JSDH, by doplácela pouze 150
tis. Kč.
Tato možnost pořízení byla avizována již na poslední výroční schůzi a v rámci SDH byla několikrát
projednávána ať již na členských nebo výborové schůzi se závěrem většiny, že o to budeme usilovat.
Následný pasivní přístup výboru a negativní postoj vedení SDH pokračoval i na jednávání ZO obce,
kde to bylo projednáváno 2x (žádost pro rok 2016 a následně žádost pro rok 2017). Bohužel tento
požadavek místních hasičů nenašel v zastupitelstvu obce podporu, včetně chybějící podpory při
hlasování zastupitelů a 2 členů SDH. Žádosti všech sborů v JMK, které splňovali požadavky, byly
v JMK vyřízeny kladně a od roku 2016 začaly obce pořizovat pro svoji činnost tyto nové dodávky.
Proto stále přetrvávají potíže při zajišťování dopravy mládeže na soutěže, kdy je nutné „nahánět“
rodiče a zajišťovat dopravu pomocí osobních automobilů. Na několik soutěží se podařilo zajistit
půjčení dodávky od firmy Helivo, což dopravu velmi zejména organizačně zjednodušilo.
Zpracoval: Jaroslav Machač

Terénní úpravy areálu v LUHU
Z důvodu zvyšujících požadavků na trénink a nedostatečné šíře dráhy potřebné pro stabilní umístění
sportovních překážek převážně pro přípravu dorostu, i dospělých jsme po na podzim započali terénní
úpravy. Původní dráha šíře 14 - 19 m (do oblouku) se podařila rozšířit a narovnat na 18 – 20 metrů.
Terénní úpravy obnášely:
 vytvoření cca 100 m dlouhého výkopu pro uložení „husího krku“ pro elektroinstalaci terčů PÚ
vyústění pro mládež a dospělé, v místě křížení sjezdu k vodárně položeno chrání vedení proti
případné deformaci
 vyčištění náletových dřevin a porostu z paty svahu
 vytvoření bariér z dřevní hmoty k rozšíření, dosypání hrany dráhy směrem k rybníku
 postupné vybíraní a sběr kamení dřevní hmoty a kořenů
 rozhrnování a rovnání povrchů
 odkopání paty svahu k lesu a převoz zeminy za rybník, kde vznikne dráha pro MH 4x60m
 jak počasí dovolí, doděláme terénní úpravy a provedeme osetí trávou
 pro zlepšení sedání povrchu provedeno prolévání zeminy vodou z rybníku
Na terénních úpravách se podíleli členové SDH, převážně i mladí hasiči a aktivnější tatínkové, velký
dík patří panu Strakovi a firmě DEAS spol. s.r.o. za realizaci prací s technikou.
Úpravy realizovány 29.9., 30.9. a 1.10. odpracováno cca 185 hodin.
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Fotografie terénních úprav a rozšíření cvičiště v Luhu – zahájeno konec září 2016.
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Výroba dalších překážek pro MH, dorost a dospělé
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.
Pokračovali jsme ve výrobě bariér započaté v předešlých letech, dovaření, spasování konstrukcí
a broušení, stěžejní a nejvíce časově náročné byly nátěry výdřevy bariér třemi vrstvami. Železné
konstrukce byly obroušeny, převezeny do firmy Atomo k otryskání a následně převezeny do zinkovny
Signum na žárový zinek.
Následovalo spasování a kompletace výdřev všech bariér, finálně bariéry opatřeny v nášlapových
místech ochranou proti opotřebení a k zlepšení odrazových vlastností „tartanovým povrchem.
7.5.2016 provedena přeprava a rozmístění překážek v Luhu a následoval první trénink.
Celkově na dosavadní výrobě a přípravě materiálu na překážky za 2016 odpracováno cca 215
brigádnických hodin. Hlavní logistika i realizace Jaroslav Machač st., Petr Machač za spolupráce s
Barbora Machačová, Jan Horák, Josef Zachoval, Jakub Ocetek, Josef Havlíček. ml, Jaroslav Machač
ml., Milan Prudký a členové MH Patrik Prudký, Radek Tomášek, Michal Kovář a Terka, Jakub, Matěj
Machačovi a další.
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Fotografie z výroby překážek: vlevo – připravená a natřená výdřeva pro montáž bariér,
vpravo – železné konstrukce bariér a dalších překážek dopravené k žárovému zinkování.

Fotografie některého nově pořízeného vybavení
za finanční podpory JMK a MŠMT:
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Zabezpečení činnosti MH Jabloňany
Přehled odpracovaných hodin souvisejících s činností kolektivu mládeže v roce 2016
Zajištění činnost volnočasové aktivity mladých hasičů „kroužek hasič“ (vedoucí mládeže)
420 hod (z toho Petr M. 168 hod, Josef H. ml. 100 hod )
Zajištění činnost, příprava materiálu a vybavení na soutěže, absolvování soutěží (vedoucí mládeže)
335 hod (z toho Petr M. 180 hod )
Výroba překážek pro MH, dorost a dospělé 215 hod (z toho Petr M. 95 hod )
Získání informací, zpracování, podání žádosti o dotace, zpracování projektů a následné realizace
(MŠMT 2016 a 2017, MŠMT OSH, JMK) 52 hod
Jaroslav M. ml, Petr M., Jakub Š., Jakub O.
Terénní úpravy v Luhu – rozšíření dráhy

185 hod

Preventivně výchovná činnost – (požární prevence)

100 hod (z toho Havlíček Josef ml. 85 hod )

Vybrané finanční položky a výdaje SDH na kolektiv mládeže v roce 2016


hrazeno z dotací s povinnou spoluúčastí SDH
o JMK 50 600,- + 41.193,o MŠMT prostřednictvím OSH Blansko 15 200,- + 6 515,
hrazeno bez povinné spoluúčasti SDH
o MŠMT 28 000,- (z toho část dotace musela být použita povinně na mzdy)

Z těchto prostředků bylo pro činnost MH v roce 2016 pořízeno:















kladina eco 4m
příčné břevno
proudnice
sada hadic na 100 m překážek
sací hadice, sací koš
džberová stříkačka
hadice
bundy softshell
kšiltovky
tretry
opasky pro štafety a překážky jednotlivce
armatury, pojistky na armatury
dokoupení dresů
…

Stránka 25 z 39

Výroční zpráva SDH Jabloňany 2016

Podpora činnosti MH – sponzoři a partneři MH SDH Jabloňany
V roce 2016 naši činnost podpořili dlouhodobí i noví partneři
 Jihomoravský kraj
 Ministerstvo mládeže a tělovýchovy
 Okresní sdružení hasičů ČMS Blansko společně s Ministerstvem mládeže a tělovýchovy
 Helivo s.r.o.
 T-CAR Boskovice spol.s.r.o.
 Autodoprava K&K, s.r.o.
 Ondřej Alexa - Pizzerie Piccolo
 Tlamka – zahradní technika
 Baumüller Brno, s.r.o.
 ŽIJEME HROU, z.s. Boskovice
 Obec Jabloňany
 DEAS spol. s.r.o.
 a další
 někteří aktivní rodičové a sponzoři pomáhající s dopravou mládeže na soutěže a činností
kolektivu (svými osobními automobily při spolupráci s dopravou najezdili přes 3500 km)
Děkujeme všem partnerům, sponzorům, rodičům i ostatním, kteří se podílí na naší činnosti a podporují
nás.
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Spolupráce v rámci činnosti MH
V roce 2016 jsme příležitostně spolupracovali
 kolektivem mládeže SDH Skalice nad Svitavou
o Jarní úklid v okolí obce Jabloňany
 SDH Drnovice
o Zapůjčení stojanů CTIF na jimi pořádané uzlové soutěže
 SDH Sychotín
o Zapůjčení stojanů CTIF na jimi pořádanou soutěž
 SDH Bořitov, Senetářov
o Oboustranné půjčování MH „na záskok“
 SDH Skalice nad Svitavou, Sebranice, Doubravice nad Svitavou
o Využití našeho areálu a překážek pro dorost a MH
 a další, …

V letošní sezóně aktivně fungovalo 19 dětí a mládeže, v průběhu jsme přijali a aktivně se zapojili 3
nové členy. A to v prvním polovině roku Josef Alexa (Obora) a po letních prázdninách Tereza
Kaldová (Boskovice), Lenka Karásková, 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, Martin Dvořák ml.,
Jaroslav Machač a také instruktorům MH Markétě Nečasové, Sáře Černohlávkové, Patrikovi
Prudkému a novému instruktorovi Davidovi Jonáši.
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.

Zpracoval:
Vedoucí kolektivu MH SDH Jabloňany, zástupce velitele JSDH - Petr Machač
Jaroslav Machač ml.
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Preventivně Výchovné Činnosti v oblasti PO a OOB, účast na akcích
Hasík spolupořádáno s HZS JMK.
I v tomto roce Petr Machač a Josef Havlíček ml. jsme pokračovali v PVČ v místní základní škole
výukou programu Hasík pro ZŠ. Realizovali jsme dva výukové bloky ve třídě a třetí bonusový blok
na požární stanici HZS JMK v Boskovicích. Navštívili jsme i MŠ na Oboře, kde jsem s dětmi
besedovali o hasičích a předvedli jsme ústroj hasiče pro zásah v hořících objektech.

Josef Havlíček ml. se zapojil i do akcí pořádaných HZS JMK:
1) Nemocnice zvířátek pro děti a jejich plyšové kamarády je název preventivně výchovné akce pro
děti
MŠ a ZŠ prvního stupně, na které se v Brně od 11. 4. - 15. 4. 2016 a 18. 4. - 22. 4. 2016
podílejí i hasič. Zúčastnil se tyto dny: v pondělí 11. 4. 2016 - čtvrtek 14. 4. 2016 - úterý 19. 4. 2016 čtvrtek 21. 4. 2016 od 9:00 do 15:00 hodin
2) Dny otevřených dveří v depozitář TMB v Brně stánek hasík PVČ : sobota 23. 4.2016 – neděle 24.
4. 2016 od 9:00 do 17:00 hodin
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Prehlidka_automobilove_techniky_2016_v_Reckovicich_depozitar
_TMB_v_Brne_23._-_24._4._2016/
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 zaujalo hasičské auto AS 16 Sachsenring
Jabloňany
.

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

3) Boskovské běhy - Boskovice
stánek PVČ Hasík) 1. 5. 2016 od 9:00 do 16:00 hodin
4) Dětský den v Technickém muzeu Brno 11. 6. 2016 od 10:00 do 18:00 hodin
http://www.technicalmuseum.cz/akce/detsky-den-2016
5) Hurá prázdniny náměstí svobody Brno 30. 6. 2016 od 12:00 do 17:00 hodin
6) Mistrovství ČR v požárním sportu 2016 Brno stánek PVČ 28. 8. 2016 od 10:00 do 14:00 hodin
http://www.mrps2016.cz/
7) 150 let Městské policie Brno - koupaliště Riviéra v areálu dopravní výchovy Brno 28. 9. 2016 od
9:00 do 17:00 hodin
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/mestska-policie-slavi-150-let-od-svehozalozeni/

Dny otevřených dveří v depozitář TMB v Brně sobota 23. 4. 2016 – neděle 24. 4. 2016

Zpracoval: Havlíček Josef ml., Machač Petr

Stránka 29 z 39

Výroční zpráva SDH Jabloňany 2016

Hospodaření SDH Jabloňany
Základní přehled o hospodaření SDH Jabloňany vychází z vedené daňové evidence a je zobrazen pomocí
přehledu příjmů a výdajů za rok 2016.
Skupina
činností
hlavní

příjem

-2 352
-76 003

Celkový
součet
-53 952
117 200
-176 192
-4 697
12 661
-5 700
-8 936
10 092
1 620
65 976
-17 448
-2 873
161 352
948
-76 003

-327 079

12 024

Položka
dary, dotace
materiál
občerstvení
služby
mzdy
cestovné
průb.položky
prodej

vedlejší
materiál
občerstvení
služby
prodej
zboží
Celkový
součet

výdej

174 451
126 800

35 939

10 092
1 620
164 652

161 352
3 300

339 103

-228 403
-9 600
-176 192
-4 697
-23 278
-5 700
-8 936

-98 676
-17 448
-2 873

Zdaň.činnost
A

Příjem za zdaňovací období(rok)

č.ř.

Příjmy z reklamy,pronájmu a podnikání
příjmy z hlavní činnosti (dle Stanov)
Členské příspěvky
Příjmy zdaňené srážkovou daní
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace a podpory z rozpočtu obcí
Dary,úvěry,půjčky-přijaté
Ostatní(úroky)
Příjmy celkem(řádek 1až 7)

1
2
3
4
5a
5b
6
7
8

202 443

Výdaje související s reklamou pronájmem
a podnikáním
Výdaje na hlavní činnost(dle Stanov)
Nákup hmot.nehmot.a finančního majetku
Odvody,dary a půjčky - poskytnuté
ostatní(poplatky,daňě)
Výdaje na činnost(řádek 9 až 13)
Rozdíl příjmů a výdajů (řádek 8 mínus14)

9
10
11
12
13
14
15

98 676

Nezdaň.činnost
B

7 200,00
5 660,00
93 800,00
30 000
202 443

136 660

218 803
9 600
108 276
97 907

218 803
-85 883

Činnost celkem
C (ůdaje v kč)
202 443
7 200
5 660
0
93 800
0
30 000
0
339 103
98 676
218 803
0
9 600
0
327 079
12 024

Zpracoval: Jakub Štarha, Hospodář SDH
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Plán práce SDH Jabloňany na rok 2017 (včetně plánované činnosti MH)
Plán předpokládaných aktivit a činností na rok 2017 projednán a odsouhlasen na výroční valné
hromadě:
Tučně označeny činnosti plánované kolektivem MH nebo s dopadem na MH:
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
e)
soutěží TFA

2.

Uspořádání 6. ročníku soutěže v PS v rámci VCB

3.

Uspořádání 5. ročníku soutěže MH v rámci OLM Blansko

4.

Účast kolektivu mládeže na:
a)
2. jarního kola celostátní hry Plamen 2016/2017
b)
1. podzimního kola celostátní hry Plamen 2016/2017
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.

Uspořádání výročí 110. let od založení SDH Jabloňany

9.

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

10.

Uspořádání okrskové soutěže v PS, včetně soutěže MH v rámci DSO Svitava a soutěže
dospělích DSO Svitava

11.

Uspořádání pouťových posezení

12.

Sběr železného šrotu, elektroodpadu a starého papíru

13.

Uspořádání hasičského odpoledne pro místní ZŠ a MŠ Obora

14.

Vybudování altánu ve sportovním areálu v Luhu

Rozšíření tréninkových prostor

Úpravy terénu na dráze a v jejím okolí

15.

Údržba a opravy hasičského vybavení, zázemí techniky
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16.

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

17.

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

18.

Pokračování ve výrobě překážek pro PS

19.

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

20.

Uspořádat zájezdy a výlety pro členy SDH a MH a další zájemce

21.

Dále spolupracovat s partnery a sponzory

22.
•

Dále usilovat o získávání dotačních titulů
Spolupráce a podpora pořízení nového DA pro potřeby SDH a JSDHo

23.

Podílet se na případném vybudovaní nové hasičské zbrojnice v obci a nového uspořádání
lokality za školou
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Zpráva o činnosti Jednotky SDH obce Jabloňany za rok 2016
Níže popsaná Zpráva o činnosti JEDNOTKY Sboru dobrovolných hasičů OBCE Jabloňany (dále jen
JSDH) právně a formálně nesouvisí s činností spolku SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany
(dále jen SDH Jabloňany). Přesto je zde uvedena jakou součást Výroční zprávy SDH Jabloňany
pro komplexní přehled činnosti „Hasičů“ Jabloňany a protože tyto aktivity a činnost se vzájemně
prolínají. Mnoho členů (zejména starších, původních členů JSDH) podporuje i nadále svojí činností
JSDH (např. při opravách výjezdové techniky, vytvářením podmínek pro výcvik apod.), ikdyž
od ½ roku 2016 již neplatí, že všichni členové JSDH jsou i členi SDH.
Podobně je vedena i činnost Kolektivu mladých hasičů SDH Jabloňany (kromě klíčových sportovních
a volnočasových aktivit i jako případná základna pro budoucí členy JSDH k plnění úkolů v oblasti
požární ochrany).
JSDH obce Jabloňany je zřízena dle zákona o Požární ochraně a je organizační složkou Obce
Jabloňany, za činnost odpovídá Velitel JSDH.

V roce 2016 jsme opět pokračovali v prohlubování odborné přípravy dle povinných témat Odborné
přípravy.
Dne 29. 2. 2016 proběhlo na PS Boskovice pravidelné školení velitelů JSDH. Za jednotku Jabloňany
se ho zúčastnil Jan Horák.
Závěrem roku v listopadu až prosinci se 2 členové (Jaroslav Machač a Roman Vlach) účastnili 9ti
denního kurzu ve školícím středisku HZS Tišnov vč. praktické části v lesích poblíž Rosic. Kurz
v rozsahu 96 hodin na Obsluhu motorových pil JPO (3x od pátku odpoledne do neděle) byl zakončen
teoretickou a praktickou zkouškou s průkazem pro Obsluhu motorových pil JPO. Tímto se zvýšil
počet pilařů v naší jednotce na celkových 5 proškolených členů s nezbytným osvědčením pro obsluhu
mot. pily při výjezdech.
V průběhu měsíce dubna a května proběhla oprava brzd vozidla AS 16. Při opravě byla provedena
výměna brzdových válečků na přední a zadní nápravě, dále proběhla výměna baterii vozidla. Vozidlo
následně úspěšně absolvovalo v měsíci květnu technickou kontrolu.
Ve dnech 22. až 23. dubna se část členů JSDH Jabloňany zúčastnila výcviku zaměřeného na
ochranu obyvatelstva. První den si
zúčastněné jednotky po příjezdu
rozbalily svá týlová zázemí. Poté
následovala teoretická část, kde se
zúčastnění
dozvěděli
základy
poskytování posttraumatické péče. Dále
zástupci firmy Gumotex představili svůj
Rescue nafukovací systém používaný při
výcviku. Při večerním praktickém
výcviku polovina jednotek zajišťovala
výstavbu evakuačního střediska a druhá
polovina
prováděla
evakuaci
vytipovaných objektů, někteří se velmi
přesvědčivě vžili do role figurantů.
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Naše jednotka prováděla výstavbu a zabezpečovala chod posttraumatického intervenčního střediska.
Během evakuace bylo našim úkolem poskytnout postiženým psychosociální pomoc. Dále jsme se
podíleli na transportu zraněné osoby na přistávací plochu vrtulníku. Po skončení tohoto zaměstnání
připravily JPO III teplou stravu (ohřev a výdej pomocí svého vybavení) a zabezpečily její výdej pro
cca 140 zúčastněných hasičů.

Druhý den ráno se role cvičících otočily a jednotky, které v noci prováděly výstavbu evakuačního
střediska si mohly prakticky vyzkoušet evakuaci či se vžít do role evakuovaných. Naše jednotka
prováděla evakuaci čtyřpodlažní budovy. K dispozici jsme měli vozidlo Tatra 815-7 Brodilka. Díky
připravenému scénáři jsme si mohli dokonale vyzkoušet nám doposud neznámé postupy. A prakticky
tak zúročit to, co jsme doposud znali pouze z teorie. Například komunikaci s osobou v šoku,
komunikaci se sluchově postiženým.

Foto níže: Pohled na vybudované evakuační středisko.
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Dne 28. 5. 2016 ve večerních hodinách zasáhly Blanenský okres silné přívalové srážky. Naše
jednotka byla vyslána krajským operačním střediskem k následujícím událostem:
28.5.20016 od 22:18 do 23:17 je jednotka vyslána s CAS 15 DAF k zatopené garáži rodinného
domu č.p. 124 v Jabloňanech. Průzkumem zjištěno zatopení garáže a sklepních prostor do výšky
5cm vodou z přívalových srážek, kterou nestačí odvádět kanalizace objektu. Majitel před příjezdem
JSDH
začal
odčerpávat
vodu
vlastním čerpadlem.
Provedeno odkrytí
kanálových
mříží
pro zlepšení odtoku
vody. Na odčerpání
vody jsme použili
elektrické
kalové
čerpadlo.

Po dobu zásahů jednotky prováděl
člen JSDH Jabloňany monitoring
vodního toku Jabloňanech u mlýna,
včetně
informovaní
majitelů
přilehlých nemovitostí o vzniklé
situaci.
(Foto vedle – výška vody v Úmoří
dosahovala až k předposlednímu
schodku
na
splavu
v zatáčce
u Ocetků.)
Jednalo se o vícenásobný zásah na
území obce = celkem dva zásahy.

28.5.2016 od 23:17 do 29.5.2016 00:35 Během návratu z předcházející události nás krajské operační
středisko vyslalo k likvidaci následků přívalového deště do Skalice nad Svitavou č.p.28. V době
našeho příjezdu na místě zasahovala JSDH Skalice nad Svitavou. Průzkumem bylo zjištěno, že se
jedná o ucpané dešťové svody vedené interiérem domu a došlo k zatopení suterénu RD. Ve
spolupráce s JSDH Skalice bylo nasazeno naše výkonnější kalové čerpadlo a proveden neúspěšný
pokus o zprůchodnění ucpané kanalizace. Vlivem stoupající hladiny potoka Úmoří došlo k zatopení
několika sklepů dalších rodinných domů. Jednotky prováděly průzkum na ulici Školní a byly
nápomocny obyvatelům při záchraně věcí ze sklepů a garáží domů. Vzhledem ke vzniklé situaci byl
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na místo události povolán starosta obce Skalice nad Svitavou. Na území obce Skalice nad Svitavou
šlo o dvojitý zásah ve Školní ulici.

29. 5. 2016 od 00:35 do 01:08 Zasahovala jednotka na pozemní komunikaci u mostu před obcí v
Jabloňanech. Zde zjištěna laguna na pozemní komunikaci o hloubce cca 20cm. Za pomoci ženijního
nářadí bylo provedeno zprůchodnění odtoku kanalizace. Návrat jednotky na základnu.

29.5 v dopoledních hodinách prováděla JSDH Jabloňany ve spolupráci se starší mládeží sboru
úklid chodníků a komunikací od naplavených nánosů bláta a kameni. Odstranění a oplach byl
proveden v následujících lokalitách Jabloňan:

smetení hrubých nečistot z
komunikace od č.p. 44 až 128
(náves cca od základní školy až po
křižovatku před kapličkou)

smetení hrubých nečistot z
komunikace od č.p. 111 až 133 (hl.
silnice směrem na Oboru)

smetení a oplach
komunikace v Luhu u hřiště
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vysokotlakým proudem od CAS 15 DAF.
Dne 4. 8. 2016 JPO vyslána KOPIS HZS Jmk k likvidaci obtížného hmyzu ve střešním prostoru
rodinného domu Jabloňany 53. JPO vyjíždí ve složení 1+5 s CAS 15 DAF. Průzkumem zjištěno vosí
hnízdo o průměru 35cm visící pod rýnou. Vystrojení dvou členů JSDH Jabloňany do ochranných
prostředků. Provedeno odstranění hnízda a likvidace pomocí postřiku.
V průběhu zásahu bylo jednotce oznámeno majitelem domy čp. 32 sršní hnízdo pod střešní
krytinou. Tato skutečnost oznámena na KOPIS HZS Jmk. Za pomoci výsuvného žebříku proveden
výstup na střechu. Po odkrytí několika střešních
tašek hnízdo nalezeno. Provedeno odstranění
hnízda a likvidace pomocí postřiku. Proveden
závěrečný průzkum a přejezd k další ohlášené
události.
U RD č.p.128 zjištěna dvě vosí hnízda v
prostoru plynové přípojky. Za pomoci postřiku
hnízda zlikvidována. Provedeno odstranění hnízda
a likvidace pomocí postřiku, návrat JSDH na
základnu.

Dne 11. 9. 2016 v 10:57 je vyslána JSDH Jabloňany na požár lesa. Dle informací se jedná o požár na
ploše 50x30m s několika ohništi pod telefonním vysílačem směrem Lhota Rapotina. Vyjeli jsme CAS
15 DAF ve složení 1+6 v 11:03. Po příjezdu na místo události proveden průzkum a na hašení požáru
nasazen 1 vodní proud se smáčedlem zvyšujícím hasební účinek vody.
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Po příjezdu dalších jednotek předáno velení veliteli z PS Boskovice. Je zřízeno doplňování vody do
naší CAS od CAS PS Boskovice. Zasahují jednotky prováděly postupné prolévání požářiště vodou ze
3 proudů C a jeho rozhrabávání ženijním nářadím. Na místo se dostavil vyšetřovatel HZS. Pro dohled
nad uhašeným požářištěm je povolána JSDH Lhota Rapotina. Návrat jednotky na základnu po 14 hod.

17.9. Technická pomoc činnost čištění kanalizace - vyčištění a proplach kanalizace v č. p. 4.

3.10. Technická pomoc – Likvidace obtížného hmyzu JPO vyslána KOPIS HZS Jmk k likvidaci
obtížného hmyzu v zahradním domku Jabloňany 63. JPO vyjíždí ve složení 1+ 4 s CAS 15 DAF.
Průzkumem zjištěno jedno sršní hnízdo v mezistěně chaty. O rozměru 80x80 cm. Vystrojení dvou
členů JSDH Jabloňany do včelařských kukel. Provedeno rozebrání části vnějšího opláštění chatky. Za
pomoci postřiku hnízdo zlikvidováno. Provedeno jeho stržení do pytle a celková likvidace.
V záři členové JSDH ve spolupráci s vedením obce provádělo zalévání nově vyseté trávy kolem
cyklostezky do Skalice. Toto zalévání (cca 6x a vždy min. 2x objem CAS) realizováno kondičními
jízdami s CAS a jednou technickou pomocí (TP) činností jednotky dne 9. 9. zalévání trávy.
Začátkem října pomocí čerpadel z výbavy CAS 15 Daf provedeno prolévání nově provedených
terénních úprav na sportovní dráze v Luhu a jejím blízkém okolí.
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V prosinci před plánovanou kontrolou STK provedena preventivní oprava řízení v servisu
Autodoprava KaK a následně absolvována kontrola STK.

Evidované události JSDH Jabloňany za rok 2016 - 13 zásahů a 2 činnosti jednotky
28.5. TP čerpání vody Jabloňany - vícenásobný 2x
28.5. TP čerpání vody Skalice - vícenásobný zásah 2x
29.5. TP Odstranění nebezpečných stavů Jabloňany - laguna na silnici
29.5. TP odstranění nebezpečných stavů - úklid komunikací - vícenásobný zásah 3x
4.8. TP Likvidace hmyzu - vícenásobný 3x
9.9. TP činnost - zalévání
10.9. Požár lesa Lhota Rapotina
17.9. TP činnost - čištění kanálu
7. 3.10. TP Likvidace hmyzu

Zpracoval: Jan Horák, Petr Machač
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