
 

 

Výroční zpráva 

SH – ČMS Sbor dobrovolných hasičů 

Jabloňany 

za rok 

2018 

 



 
 



 

Úvod 

V Jabloňanech 26. 1. 2019 

Bratři a sestry, vážení hosté, 

dovolte mi seznámit vás s činností našeho sboru za období roku 2018. Poslední výroční valná 

hromada se konala 20. ledna 2018. Tak jako každý rok jsme se i letos zaměřili na plnění plánu 

práce, ovšem nebyla to jediná naše činnost. Stejně jako v předešlých letech se zapojujeme do řady 

dalších událostí, ať už se jedná o okrsek, výročí sborů, práce s dětmi nebo kulturní a sportovní akce. 

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 samozřejmě i těm, kteří nás podporovali a 

pomáhali nám. Zvláštní poděkování patří i všem našim sponzorům. 

Zpracoval: Jakub Ocetek 

 

Zpráva o činnosti SH – ČMS SDH Jabloňany 

K 31. 12. 2018 tvoří naši členskou základnu celkem 66 členů, z toho 30 dětí do 18 let. Žen a dívek 

působí ve sboru celkem 18. 



 

V roce 2018 proběhlo 5 členských schůzí a 2 schůze výboru. 

Sportovní areál v Luhu 

V roce 2018 jsme se opět věnovali úpravám a údržbě našeho areálu v Luhu, práce zde probíhaly 

prakticky celý rok, a to podle potřeby a také času, který si naši členové našli. Během roku jsme 

dokončili zpevnění meze na straně od lesa pomocí georohoží, při patě této meze byly vysazeny 

popínavé rostliny, které dále zvýší její odolnost. Cílem všech těchto prací bylo co nejvíce zpomalit 

postup eroze a odvětrávání svahu. 

Během dubna až června proběhlo dokončení prací na dráze pro 60 metrů překážek. A to především 

urovnání terénu a jeho osetí travou a další práce. 

 

Na podzim jsme pokročili i v plánovaném zabudování kabelu k časomíře do chráničky v zemi, 

proběhlo zabetonování dvou kusů „antoníčků“, ze kterých bude dále rozvedena elektřina k terčům. 



 

 

Nejvýraznějším počinem v Luhu bylo započetí prací na dlouho plánované stavě skladu. Na přelomu 

léta a podzimu jsme začali tím, že jsme přesunuli stávající buňku za pomoci jeřábu na konec dráhy a 

uvolnili tak místo na nový sklad. 

Poté následovalo vyměření místa stavby, výkop základů a terénní úpravy. Následovalo vylití základů 

a ztraceného bednění betonem, příprava a zhutnění základové desky a její následné betonování. 

Všechny tyto práce byly provedeny svépomocí, s výjimkou bagrování základů. V roce 2019 budeme 

pokračovat v pracích a věříme, že do konce roku budeme moci sklad již používat. 

 



 

Námi pořádané soutěže VCB a OLM 

V letošním roce jsme nepořádali Velkou cenu Blanenska, a tak jsme se prozatím zastavili na 6. 

ročnících této soutěže. Důvodem byly stavební práce a terénní úpravy na hřišti pro malou kopanou a 

v jeho okolí.  Především jeho zatravnění. Uvidíme, jak se bude dále vyvíjet situace v Luhu, předběžně 

je v úvaze navrátit se k pořádání VCB v roce 2020. V podobném stavu se nachází také naše soutěž v 

OLM. 

Historická technika 

Víkend otevřených dveří v depozitáři Technického muzea Brno Řečkovice  

Ve dnech 28. - 29. 4. 2018 se naši členové Kamil Havlíček a Josef Havlíček ml. tradičně zúčastnili 

této akce s naším vozem AS 16 Sachsenring, dopravu realizoval Josef Zachoval. Opět jsme sklidili 

velkou chválu nejen za vzhled vozu, ale i za jeho údržbu a celkový stav v jakém se nachází. Josef 

Havlíček ml. se podílel na stánku PVČ Hasík HZS Jmk. Během víkendu si Sachsenring prohlédlo na 

5000 návštěvníků a také Brněnská televize Btv.  

 

Oslavy 100 let od založení republiky 

 Zúčastnili jsme se i oslav sta let od vzniku republiky. A to na akci Festival re:publika 1918-2018 při 

defilé praporečníků SH ČMS, ZZS, IZS, HZS. Dne 26. května 2018 se konalo celostátní setkání 

hasičských slavnostních a historických praporů na výstavišti BVV v Brně. Tohoto setkání se 

zúčastnili Josef Havlíček st., Josef Havlíček ml. A Kamil Havlíček. Po skončení slavnostního zahájení 

akce a průvodu praporů, každý praporečník obdržel na prapor stuhu SH ČMS k stému výročí založení 

Československé republiky. Dohromady se zúčastnilo přes 350 praporů. 

Pouťové posezení 

Ve dnech 6. - 8. července jsme tradičně uspořádali Pouťová posezení pro občany Jabloňan i přespolní. 

V pátek a v neděli s reprodukovanou hudbou a v sobotu nám zahrála kapela XXX. Účast byla hojná 



 

a počasí nám také přálo. Od návštěvníků jsme měli opět kladný ohlas, a to především na výběr druhu 

točeného piva. 

Akce v obci, na kterých jsme se podíleli 

Dne 25. srpna jsme se podíleli na uspořádání Rozloučení s prázdninami ve spolupráci s obcí a Malou 

kopanou. Při této příležitosti bylo nově otevřeno zatravněné hřiště na malou kopanou. Naši členové 

byli u atrakcí, které byly připraveny pro děti a také i na hřišti při 1. oficiálním zápase na novém 

povrchu mezi StB a FK Jabloňany. 

 

Dne 2. prosince jsme se podíleli na rozsvěcení vánočního stromu u kaple. 



 

 
Ostatní 

Jeden z našich mladých hasičů se s družstvem dorostu SDH Bořitov stal mistrem republiky v 

disciplíně požární útok. 

V roce 2018 samozřejmě proběhlo mnoho dalších akcí, například odvoz železného šrotu ze dvorku 

našeho spoluobčana, sečení drah v Luhu, na které používáme novou sekačku společně s malou 

kopanou, průběžný úklid a údržba prostor, zázemí a vybavení, jež využíváme.  Dále spousta 

příležitostných brigád a administrativy, které je na nás nakládáno čím dál více. 

Zpracoval: Jakub Ocetek, Josef Havlíček ml. 



 

Požární sport 

Za rok 2018 jsme se zúčastnili 12 soutěží zařazených do Velké ceny Blanenska. Na Velké ceně 

Prostějovska jsme odjeli 3 soutěže a zavítali jsme i do okresu Vyškov. 

V průběhu sezóny se nám nevyhnula zranění, a proto jsme si museli na některé soutěže půjčit 

závodníka z jiného týmu.  Nejlepší čas letošní sezóny, který měl hodnotu 17,62 sekund se nám 

podařilo zaběhnout v Rudici, na devátém kole VCB. Závod probíhal na travnaté dráze z kopce. 

Celkově jsme obsadili krásné 11. místo se ziskem 85 bodů, což oproti předchozí sezoně bylo zlepšení 

o 10 míst. 

  

Na Prostějovsku jsme nejlepšího času dosáhli v Dětkovicích, kde se nám nedařilo a obsadili jsme 

13. místo za čas 19,00 sekund. Celkově jsme se umístili na 15. místě se ziskem 14 bodů. 

Dne 18.8.2018 se konaly na okrese Vyškov závody v Hodějicích, kam jsme byli pozváni. Spoje na 

základně se nám podařilo zapojit všem. Na levém proudu bylo sraženo v čase 17,50 sekund. Bohužel 

pravému proudaři se rozpojila proudnice a byl z toho nedokončený pokus. 

Novinkou pro nás byla účast na závodech v Sychotíně v kategorii veteráni. Podmínkou účasti byl 

minimální věk 35 let nebo aktivní účast ve VCB před ročníkem 2008. Proto jsme oslovili ,,legendy“ 

našeho týmu- Zdeňka Horáka, Lukáše Zachovala, Romana Vlacha a Michala Musila. Oproti 

mužské kategorii byla zkrácena dráha o 20 metrů. Útok byl bohužel neplatný z důvodu 

nesešroubování savic, ale časomíra se zastavila pod hranici 17 sekund, což by znamenalo celkové 3. 

místo. 

 

 Sestava v roce 2018: David Jonáš-koš, Michal Dvořák-narážka, Jiří Horák, Pavel Hubený-stroj, 

Jakub Ocetek-béčka, Marek Vlach-rozdělovač, Jakub Štarha, Vojtěch Lžíčař a Josef 

Zachovalproud. 



 

Pro zdokonalení požárního útoku jsme trénovali minimálně jednou týdně na dráze v Luhu. Někteří z 

nás chodili trénovat i individuálně. Na další ročníky se snažíme do sestavy zapracovat nové členy 

sportovního družstva– Michala Kováře a Radka Tomáška. Od nového roku probíhá zimní příprava 

v tělocvičně ve Vískách pod vedením člena sportovního družstva Vojtěcha Lžíčaře. 

 

.Dne 27. října 2018 se konala soutěž v Širokém dole. Závod probíhal na asfaltové dráze v areálu 

firmy Flídr. V mužské kategorii závodilo přes 140 týmů, proto se startovalo ze dvou základen. V 

sychravém počasí jsme startovali až jako 128. tým. Základna byla zvládnuta parádně, bohužel nás 

zradilo vybavení. Prasklá levá hadice ,,C“ u rozdělovače nám předpověděla neplatný pokus. Na 

pravém proudu se časomíra zastavila v čase 15,36 sekund. 

Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, fanouškům a všem sportovcům za odběhané kilometry a 

doufám že v roce 2019 se nám povede dosáhnout ještě lepších výsledků. 

  ČAS POŘADÍ BODY 

20.5.2018 Žernovník 19,92 24. 0 

26.5.2018 Dětkovice 19,00 13. 3 

10.6.2018 Senetářov 18,41 16. 6 

16.6.2018 Žďár NP   

24.6.2018 Ostrov u Macochy 18,65 12. 10 

30.6.2018 Niva 17,36 13. 3 

15.7.2018 Velké Opatovice 18,51 6. 16 

21.7.2018 Lipová 21,77 8 8 

22.7.2018 Pamětice 18,71 8. 14 

29.7.2018 Černovice NP   

12.8.2018 Němčice 18,66 10. 12 

18.8.2018 Hodějice NP   

19.8.2018 Rudice 17,62 9. 13 



 

26.8.2018 Sychotín 19,60 19. 3 

2.9.2018 Lysice NP   

8.9.2018 Sudice 19,41 11. 11 

                                                                                                                                                          Zpracoval: Josef Zachoval  



 

Zpráva o činnosti kolektivu Mladých 

Hasičů Jabloňany za rok 2018 

a činnost s mládeží související 

Autor: Petr Machač 

vedoucí kolektivu mládeže SDH Jabloňany 

 https://www.facebook.com/hasicijablonany/ https://www.hasicijablonany.cz/ 

foto: archiv Hasiči Jabloňany  



 

Základní shrnutí činnosti MH a souvisejících aktivit v roce 2018 

Letošní rok probíhal v kolektivu MH podobně jako předchozí, byl plný různých akcí, bez podpory 

ze strany vedení spolku SDH, kdy zajištění činnosti je pouze na jeho vedoucím. Přesto stojí za 

zdůraznění několik činností, které byly pro letošní rok výjimečné i absurdní. Tyto činnosti se udály 

během roku 2018 z pohledu činnosti kolektivu mladých hasičů, a především vedení MH. S ohledem 

na aktuální stav ve spolku je logickou snahou vedení MH prohlubování spolupráce právě mezi MH 

(SDH) a JSDH, kdy členové JSDH výrazně pomáhají s realizací akcí kolektivu mládeže: 

1) Ve sportovní činnosti MH (i při průběžné generační obměně) se daří sportovní výsledky žáků 

držet v popředí výsledkových listin (v OLM obsadili mladší žáci 5. místo z 38 sborů a starší 

žáci 9. místo z 34 sborů. V Plamenu 2017/2018 skončili mladší žáci 7. z 42, starší žáci 9. z 

34), celkem jsme se účastnili 21 soutěží.  

2) V oblasti jednotlivců dorostu byly výsledky poznamenány neúčastí ve všech bodovaných 

soutěžích, nepravidelnými starty našich členů na soutěžích. Přesto i zde kolektiv mládeže 

SDH Jabloňany ve výsledkových listinách nezapadl. Věřím ve zlepšení v roce 2019.  

3) Významným milníkem v historii MH, ale i SDH Jabloňany, je hostování našeho Michala 

Kováře v družstvu SDH Bořitov na krajském kole Celostátní hry Plamen v kategorii dorostu 

družstva. Družstvu se podařilo vybojovat postup i do republikového kola, kde s družstvem 

SDH Bořitov získali 1. místo v královské disciplíně požárního sportu, v požárním útoku, a 

celkově 4. místo v ČR v kategorii družstva dorostu. 

4) Po osmi letech naší obnovené činnosti, dalo by se říct, máme pořízené adekvátní potřebné 

vybavení, překážky a odpovídající tréninkové podmínky - bohužel pouze jen pro venkovní 

přípravu dle možností počasí. Na hasičském sportovišti v Luhu se postupně podařilo dokončit 

terénní práce na rozšíření současného prostoru, udržujeme (100 m trať jednotlivců) a nově 

udržujeme dráhu na štafetu 4x60 m překážek za rybníkem, kde jsme provedli finální práce a 

úpravy okolí. Stále, i přes letošní možnost pořízení nového DA, zůstává problém s dopravou 

MH a vybavení na soutěže. 

5) Během roku 2018 se podařilo pořídit díky spolufinancování z  JMK osmi metrovou kladinu a 

univerzální sklopné i nástřikové terče, sadu hadic pro žáky. Provozní výdaje a činnost MH 

byla hrazena z dotace MŠMT, letos nově i z příspěvku z obce a zbytek byl hrazen čistě z 

vlastní činnosti MH nebo z přebytku z vlastní činnosti MH z minulých let. Letos bez 

financování z ostatní činnosti spolku SDH pro nově zavedený příspěvek z obce. 

6) 3. listopadu jsme se zúčastnili v Bořitově periodického školení vedoucích. Osvědčení si 

prodloužili vedoucí mládeže Markéta N., Sára Č., Josef H. a Petr M. Nadále příležitostně s 

činností Kolektivu mládeže SDH Jabloňany pomáhají David J., Michal K., Patrik P., Jaroslav 

M. a někteří aktivní rodiče. 

7) Rok 2018 měl být významným pro SDH, ale především i pro obec Jabloňany, pořízením fungl 

nového dopravního automobilu pro potřeby JSDH, obce, kolektivu mládeže SDH a SDH 

Jabloňany. Výjimečná událost to byla, ale zcela naopak a pro nás ve špatném slova smyslu. V 

konečné fázi (schválení kupní smlouvy), i přes původně projednané spolufinancování z 

prostředků MH SDH podpořené členskou základnou sboru, Výbor SDH stáhl původně 

přislíbenou finanční spoluúčast MH a nepodpořil pořízení dodávky. Dle vyjádření 4 členů 



 

výboru tak bylo rozhodnuto na základě jejich nespokojenosti s přístupem Vedoucího 

kolektivu mládeže a Velitele JSDH k Výboru SDH. 

Následně rozhodli zastupitelé obce o nepořízení obecního vozidla a stali jsme se tak první 

obcí v ČR, která takto nelogicky postupovala a vracela získané dotace a další dojednané 

sponzorské dary na pořízení nové dodávky.  

8) Pro zajištění vlastních adekvátních parkovacích prostor pro současnou obecní techniku, 

zázemí pro JSDH, včetně prostoru (klubovny) nejen pro kolektiv mládeže a další potřeby 

obce.  Obec měla opakovaně podat žádost o dotaci na stavbu hasičské zbrojnice. Tím by se 

naše reálné šance každoročně mohly zvyšovat. Starosta obce o tomto bodu nehodlal se 

zastupitelstvem jednat a to i přes projevený zájem JSDH obce Jabloňany. 

Výbor SDH jednal v rozporu s rozhodnutím členské základny spolku, která pořízení 

dodávky původně schválila a  požadovala. 

Členská základna MH a organizační zajištění činnosti 

 Ke dni 1.1.2019  v  kolektivu MH  evidujeme  32 členů ve věku od 4 do 18 let . 

V roce 2018 byl do kolektivu přijat Tomáš Petržela a Nicol Veselá. Mládež ze stávajících MH 

přechází do vyšších věkových kategorií (dorostu a „dospělých“). Ze starších žáků nám odrostl 

Tomáš Straka. V současné době  tento kroužek navštěvují i stabilně děti i z okolních obcí (Obora a 

Boskovice). 

Tabulka: Přehled vývoje počtu členů MH SDH Jabloňany 

Počet členů MH 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Žáci a dorost (do 15 let) 23 23 27 27 28 27 24 22 

Žáci a dorost (16 -18 let) 10 9 8 6 0 0 0 0 

Mládež celkem 33 32 35 33 28 27 24 22 

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., Petr Machač a pomáhá Michal Kovář, Patrik 

Prudký, David Jonáš a Markéta Nečasová ml.. Vedoucím kolektivu je Petr Machač. Do činnosti a 

podpory MH se zapojili i někteří členové JSDH (nečlenové SDH) a pomohli i „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 roce 2013 a 2014 jsme 

absolvovali ročně cca 22 soutěží, v následujících letech se počet zvyšoval -  2015 31, 2016 32, 2017 

30 soutěží s 2 - 4 soutěžními družstvy., uspořádali pro děti různé aktivity, každotýdenní přípravné 

schůzky a tréninky (nedává smysl).   V roce 2018 jsme se zúčastnili na území okresu Blansko 21 

soutěží. 

Členové kolektivu MH se aktivně zapojili i do činnosti a práce sboru, pomohli s přípravou 

překážek, sběrem elektroodpadu, sběrem starého papíru, úklidem okolí obce, terénními úpravami a 

údržbou zeleně v areálu v Luhu, pořádáním pouťového posezení a dalších akcí v naší obci, 

zajištěním akcí sboru i mimo obec apod. Svým přičiněním se podílí částečně i na financování své 

činnosti a potřeb.  



 

Průběh činnosti kolektivu MH Jabloňany za rok 2018 

Celoročně se pravidelně scházíme jednou týdně, dle potřeby častěji, tj. cca 57 schůzek v rozsahu 

1,5 – 3 hod.  Schůzky se konaly v zasedací místnosti OÚ, kde jsme se připravovali mimo jiné na 

jarní soutěže pořádané ve vnitřních prostorách (zpravidla v uzlování). Od poloviny dubna se 

schůzky 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 proběhlo opět zapojení i do dorosteneckých soutěží jednotlivců. Dorost se 

připravoval i individuálně mimo společné tréninky. Dorostenci soutěžili ve hře Plamen i Okresní 

lize dorostu okresu Blansko. Michal Kovář, hostující v SDH Bořitov, postoupil s nimi z krajského 

kola na republikové, kde obsadili první místo v PÚ a celkově 4. místo v republice v kategorii 

dorostenci družstva (více v samostatném článku). 

Dorostenci 15let  a výše se zapojili do „dospěláckých“ útoků - David Jonáš, Michal Kovář a Radek 

Tomášek se aktivně zapojili do tréninkové přípravy a soutěží Velké ceny Blanenska v kategorii 

muži. 

3. listopadu jsme se zúčastnili v Bořitově periodického školení vedoucích. Osvědčení si 

prodloužili vedoucí mládeže Markéta N., Sára Č., Josef H. a Petr M. Nadále příležitostně s činností 

Kolektivu mládeže SDH Jabloňany pomáhají David J., Michal K., Patrik P., Jaroslav M. a někteří 

aktivní rodiče… 

Požární ochrana očima dětí 2018 

„ 

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 2018. V této 

soutěži jsme zvolili výtvarnou část, 

kde děti dle věkových kategorií měli 

za úkol kreslit na vybrané téma: 

„VODNÍ ZDROJE PRO HAŠENÍ 

POŽÁRŮ“. Výtvarná díla dětí jsme 

předali do okresního kola, následně v 

okresním kole uspěla v kategorii ZŠ 4 

Tereza Machačová a 8. června v 

prostorách SŠ technické a 

gastronomické Blansko se zúčastnila 

vyhlášení okresního kola.  

  



 

 

Plnění odznaků odborností 

Dle směrnice hry Plamen se činnost  MH povinně rozšířila i o mimo sportovní činnost,  proto jsme 

zimní přípravu museli doplnit o další učení - Plnění odznaků odborností. V letošním roce jsme si 

vybrali a plnili odbornosti strojník junior a strojník.  

Získané teoretické informace o požární 

ochraně a požární prevenci děti musí 

prokázat složením závěrečné zkoušky. 

Zkoušku úspěšně ukončilo 11 dětí, 

které získali první,  druhý nebo již třetí 

odznak odborností (preventista junior, 

preventista, strojník junior, 

strojník).Příště lze navázat a rozšířit si 

o odbornosti velitel, kronikář, strojník 

a strojník junior a nebo získat i 

odznaky 

specializací, např. kuchař, zdravotník, 

…… 

Věřím, že všichni, kteří tuto zkoušku absolvovali, využijí nabyté vědomosti při své další činnosti 

nejen u hasičů, ale i v běžném životě. 

Vida, vida…  

Využili jsme nabídky SDH Lysice ke společné autobusové dopravě a v pátek 9.3. odpoledne jsme 

se vydali na společný výlet do zábavního vědeckého parku Vida Brno.  V parku jsme měli možnost 

zjistit, vyzkoušet jak a proč vše funguje nejen v přírodě, ale i kolem nás. Akci jsme uspořádali pro 

MH, rodiče, nabídli i nečlenům MH. 



 

 

Sobota 7.dubna byla pro kolektiv mládeže náročná od 

rána do pozdního odpoledne jsme zvládli tři akce:  

• Soutěž žákovské kategorie v uzlování v Šošůvce 

• Sběr elektroodpadu a starého papíru 

• Ukliďme Česko, ukliďme si doma Jabloňany  

Sběr elektroodpadu, starého papíru 

V 8 hodin ráno jsme se vydali na soutěž do Šošůvky ve vázání uzlů v žákovských kategoriích. Po 

návratu ze soutěže mladé hasiče za pomoci svých vedoucích a ve spolupráci s členy JSDH a SDH, 

čekal sběr elektroodpadu a starého papíru svozem po obci. Ke svozu byl použit obecní traktůrek a 

hasičská cisterna s přívěsem. 

 



 

Ukliďme Česko, ukliďme si doma Jabloňany 

Kolektiv mládeže SDH Jabloňany se zapojil již do čtvrtého ročníku akce: Ukliďme Česko, ukliďme 

si doma Jabloňany. V pátek se do úklidu zapojili žáci místní základní školy, kteří uklidili cyklotrasu 

směrem ke Skalici a od Jabloňan po Jabloňany rozcestí a okolí místní základní školy. Celkem 

sebrali 5 pytlů odpadů, což odpovídá přibližně 75 kilogramům odpadů.  

V sobotu po sběru elektroodpadu a papíru od 16 hodiny jsme pokračovali v úklidu. Za pomocí 

svých vedoucích a členů JSDH, SDH provedli (mladí hasiči sběr odpadů směrem k Oboře po ovčín. 

Další skupina sbírala nepořádek v příkopech od Jabloňan rozcestí směrem po začátek Skalice. A 

druhým směrem pak ke Krhovu po zastávku na rozcestí. Tento úsek Skalice / Krhov jsme sbírali 

prvně a bylo to znát ve větším množství odpadků. Mladí hasiči sebrali celkem dvacet pytlů 

odpadků, což odpovídá 300 kilogramům odpadů. Podařilo se též vyseparovat 50 kilogramů 

železného odpadu a plastů.  Na závěr tohoto, pro mladé hasiče a zúčastněné, dlouhého dne si 

přítomní opekli špekáčky a postupně se rozešli domů. 

Děkujeme všem, kteří se těchto akcí zúčastnili a pomohli tak svému okolí a přírodě. Těšíme se na 

další spolupráci nejen při podobných příležitostech. 

 

Cyklistický výlet Maska jede 

V sobotu 17. června jsme vynechali soutěž bodovanou do OLM a dali jsme přednost cyklo výletu 

pořádaného místní akční skupinou MAS Boskovicko plus a v osm ráno jsme vyráželi z Jabloňan na 

kolech do Boskovic, kde byl start akce.  

Po naši registraci a zahájení jsme pokračovali vražedným stoupáním na Újezd u Boskovic, užili 

jsme si sjezd do Doubravice a opět kopec na Oboru, následně Jabloňany, kde jsme prodloužili 

původní záměr skončit a pokračovali na Svitávku, Bačov, dále cestou necestou do Boskovic. 

Občerstvili jsme se kebabem, odevzdali kartičky s razítky z průjezdných míst a pokračovali do 

našeho cíle, domů. 

Za slunečný den jsme zmákli 49 km, což byl pro většinu z nás moc často nejezdících na kole 

řekněme super výkon. V následujících dnech 3 vylosovaní z nás získali odměnu v podobně dárku. 



 

 

Zakončení školního roku pro ZŠ Jabloňany a MŠ Obora 

Ve středu 27. června jsme pořádali s JSDH již po páté tradiční hasičské dopoledne. V areálu v Luhu 

jsme přivítali žáčky z místní základní školy, děti z mateřské školky na Oboře a i dříve narozené, 

kteří doprovázeli, nebo se přišli kouknout. 

Pro zúčastněné jsme si připravili stanoviště preventivně výchovné činnosti Hasík. Zde si přítomní 

formou her osvěžili znalosti o IZS. Na dalších stanovištích proběhla střelba ze vzduchovek a sestřik 

nástřikového terče.  

Svoji fyzickou zdatnost si přítomní měli možnost vyzkoušet při improvizované štafetě s 

překážkami. Pod dohledem členů kolektivu mládeže SDH Jabloňany si ti odvážnější s velkým 

zájmem vyzkoušeli i požární útok. 

 

Svoji techniku prezentovali členové JSDH Jabloňany. Po uhašení požáru popelnice pomocí 

vysokotlakého proudu z CAS 15 DAF si děti se zájmem prohlédly techniku a vybavení jednotky a 

mohly se svézt hasičským autem. Největšímu zájmu se těšil transport zraněné osoby na páteřní 

desce. Děti si opekly párek a na závěr programu získaly účastnický certifikát o úspěšném 

absolvování hasičského kurzu pro děti ZŠ Jabloňany a MŠ Obora.  

Děkuji všem, kteří si i přes dopolední čas udělali volno a pomohli s organizací této akce  



 
 



 

stanovišti stříkání vodou z proudnice. Ve spolupráci s instruktorem PVČ Hasík Josefem 

Havlíčkem ml. jsme připravili stanoviště preventivně výchovné činnosti Hasík, kde si děti za 

splnění úkolu z oblasti požární ochrany od nás odnesly drobné odměny v podobě vystřihovánek a 

propagačních materiálů od HZS JMK. 

 

Minisoustředění kolektivu mládeže SDH Jabloňany 

Již tradičně jsme pro kolektiv mládeže připravili na poslední prázdninový týden minisoustředění. 

Od neděle 26. srpna do středy jsme připravili každý večer promítáním filmů v „našem letním kině“ 

v Luhu, přespávali jsme ve stanech, opékali párky, snědli spoustu popcornu a v úterý připravili 

celodenní stravu, a to i díky týlovému zázemí zapůjčeném od místní JSDH.  

Během dne jsme trávili společně čas a trénovali na následující soutěže v Luhu a okolí. Poseděli 

jsme dlouho u ohýnku a středeční večer nám členové JSDH doplnili stezkou odvahy, kterou zvládli 

s respektem i ti nejmenší. Počasí nám ze začátku moc nepřálo, pondělí ráno 5°C, ale nedali jsme se 

a dočkali jsme se i sluníčka. 

 



 

 

 

To vše jsme zvládli za pomoci mladých hasičů, vedoucích, rodičů a našich příznivců, za což jim 

velice děkuji. 

Byli jsme na divokém západě  

Naše minisoustředění kolektivu mládeže SDH Jabloňany jsme završili ve čtvrtek celodenním 

výletem. 

Vyrazili jsme po sedmé hodině ranní tréninkově „školákem“ a ve Western parku Boskovice jsme 

vydrželi nečekaně od devíti až do závěru programu před 18 hodinou.  

Povodili jsme si po areálu kozu z půjčovny a nejvíce času zabralo přesévání písku a hledání 

drobných pokladů neboli zlatá horečka. Den nám doplnila herecká vystoupení i různé scénky, 

poseděli jsme v salonu. Vše jsme z bohaté nabídky atrakcí nezvládli, tak třeba příště. Děkuji 

všem našim příznivcům, partnerům za pomoc a podporu, poskytnutí vstupu zdarma do 

Western Parku. Děkuji, aktivním rodičům za pomoc při dopravy a pomoc při časově 

náročných akcích kolektivu mládeže. 



 

 

Laser Game 

30. října jsme za odměnu účastí na brigádách MH zavítali na Laser Game do Boskovic, kde jsme si 

zablbli, zasportovali a samozřejmě zastříleli. 

 

Průběh sportovní sezóny 2018 a sportovní činnosti 

Seznam výsledků soutěží během roku 2018 

17.3. Sychotín     žáci - uzlování – ml. ž. 3. místo z 23 hlídek, st. ž. 22. z 27 hlídek 

31.3. Drnovice    žáci - uzlování - ml. ž. 5. místo z 13 hlídek, st. ž. 18. z 22 hlídek 

7.4. Šošůvka                žáci - uzlování - ml. ž. 4. místo z 14 sborů, st. ž. 10. z 12 sborů 



 

1.5. Velké Opatovice     dorost jednotlivci - 100m překážek, dvojboj, testy                 

soutěžili David J., Michal K., Lukáš P. 

5.5. Vavřinec                žáci -  požární útok, štafeta dvojic, štafeta 4x60 m                

ml. ž. 8. místo z 21 sborů, st. ž. 8. z 13 sborů 

19.5. Velké Opatovice   okresní kolo Plamen 2017/2018                mladší žáci  7. 

místo z 42 sborů, starší žáci 14. z 34 sborů 

20.5. Velké Opatovice   okresní kolo Plamen 2017/2018               

dorost jednotlivci Soutěžil Tomáš S. 

2.6. Šebetov               žáci – požární útok štafeta CTIF - ml. ž. 7. místo z 16 sborů, st. ž. 8. z 13 

sborů                                                                  dorost - 100m překážek, dvojboj – Michal K. 

9.6. Březina               žáci – požární útok, štafeta dvojic - ml. ž. 7. místo z 13 sborů, st. ž. 7. z 13 

sborů 

9.6. Sudice                žáci - požární útok štafeta CTIF - ml. ž. 4. místo z 9 sborů, st. ž. 2. z 5 sborů 

9.6. Ostrov u Macochy dorost - 100m překážek, dvojboj – Michal K. 

1.9. Borotín               žáci – požární útok, štafeta CTIF - mladší žáci 2. místo, starší žáci 7. místo 

2.9. Těchov                žáci - mladší žáci 7. místo, starší žáci 6. místo 

9.9. Sychotín               žáci - mladší žáci 3. místo, starší žáci neplatný pokus 

22.9. Sebranice             žáci -  mladší žáci 3. místo, starší žáci 14. místo 

29.9. Drnovice    žáci - mladší žáci 11. místo, starší žáci 12. Místo 

6.10. Lysice                 Celostátní hra Plamen podzimní kolo ročníku 2018 / 2019              

žáci - mladší žáci 18. místo z 44, starší žáci  8. místo z 45              

dorost - jednotlivci 

Zhodnocení sportovní a soutěžní sezóny MH 

V průběhu roku 2018 jsme se zúčastnili 21. Soutěží. Na těchto soutěžích jsme byli celkově 5 krát na 

stupních vítězů a 4 krát jsme obsadili „bramborové“ 4. místo 

Okresní liga mládeže Blansko (OLM) 

3.listopadu  jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení v Bořitově doplněném o kulturní program pro 

přítomné. Naše celoroční soutěžní úsilí  v OLM a OLD kolísalo, starším žákům se občas nedařilo v 

silnější konkurenci. Mladším žákům se dařilo lépe, poslední soutěži jim uteklo celkově 4. místo v 

OLM o bod.  

Zúčastnili jsme se 14 žákovských soutěží z 16 zařazených do Okresní ligy mládeže okresu 

Blansko, kde: 

• MLADŠÍ žáci obsadili v seriálu OLM BK celkově 5. místo v OLM Blansko z 38 sborů  

( na celkové 4 místo nám chyběl bod, nejlepší umístění během roku 1x 2.místo, 3x 3.místo, 

4x 4.místo) 

• STARŠÍ žáci obsadili v seriálu OLM BK 9. místo v OLM Blansko z 34 sborů  

(z toho se umístili 1 x na stupních vítězů a to druhé místo) 

Soutěže dorostu a Okresní liga mládeže (OLD) 

Zapojení do tří soutěží dorostu z 5 zařazených do Okresní ligy dorostu okresu Blansko. V 

soutěžích  dorostu jednotlivců byly bodovány všechny zařazené soutěže do ligy dorostu. Díky 

našim nepravidelným startům se dorostenci umístili v kategoriích:  



 

1. mladší dorostenci Lukáš P. 12. místo 

2. střední dorostenci Tomáš S. 12. místo 

3. starší dorostenci Michal K. 6. místo 

4. starší dorostenci David J. 11. místo 

Celostátní hře Plamen ročník 2017/2018 – okresní kolo 

V druhém jarním kole celostátní hry Plamen, tentokráte ve Velkých Opatovicích 19.5. v žákovských 

kategoriích a v neděli 20.5. v kategoriích dorostu Do druhého jarního kola jsme vstupovali  po 

předchozím podzimním  kole v kategorii mladší žáci z 21. místa z 54 hlídek, straší žáci z 22. z 43 

hlídek.  

V této soutěži jsme uspěli lépe a to i přes jedno zranění kotníku při plnění disciplíny a „doběhnutí“ 

štafety, ve zbývajících disciplínách zastoupena z kategorie mladší. Celkově jsme tento ročník 

soutěže zakončili:  

1) mladší žáci  7. místo z 42 sborů (v roce 2017 také 7. místo z 41 sborů)  

2) starší žáci 14. z 34 sborů (v roce 2017 11. místo z 36 sborů) 

V nedělní soutěži dorostu nastoupil pouze jeden náš jednotlivec, soutěžil  100m s překážkami a 

dvojboji, kde obsadil v silné konkurenci šestá místa, díky jedné chybě v písemném testu a po 

přičtení 7. místa z podzimu celkově obsadil 9. místo z 15 soutěžících ve své věkové kategorii. 

Celostátní hra Plamen ročník 2018/2019 – okresní kolo 

Podzimní kolo se uskutečnilo 6. října v Lysicích a soutěžilo se v disciplínách štafety požárních 

dvojic a závod požární všestrannosti: 

⚫ mladší žáci se umístili na průběžném 18. místě z 48 sborů 

⚫ starší žáci se umístili na průběžném 8. místě z 47 sborů 

⚫ kategorie dorost jednotlivci o Mladší dorostenky 12. místo Nikol Č. 13. místo Vendula V. 

o Střední dorostenci 8. Místo Tomáš S., 13. Místo Jakub K. 

Významný milník v historii kolektivu mládeže, ale i SDH Jabloňany celkově 

V našem kolektivu mládeže SDH máme mistra ČR 2018 v královské disciplíně požárního sportu, v 

požárním útoku. Stal se jim Michal Kovář, společně s družstvem SDH Bořitov.  Michal využil 

nabídky SDH Bořitov a zapojil se do společné přípravy na krajské kolo požárního sportu v kategorii 

dorostenci družstva konané v Brně 17. června. Krajské kolo vyhráli a 3. - 5. července v Plzni na 

republikovém kole i s jedním zraněným členem obsadili celkově krásné 4. místo. V právem 

označované královské disciplíně v požárním útoku obsadili nádherné 1. místo a stali se v této 

disciplíně mistry ČR pro rok 2018. 

Michal je členem našeho kolektivu od roku 2011, kdy jsme obnovili činnost s mládeží. I s pár 

poleveními patří mezi „tahouny“ kolektivu, nyní příležitostně pomáhá s vedením mládeže. Trénuje 

a příležitostně soutěží s muži ve Velké ceně Blanenska nebo okolních ligách. 



 

Michalovi, 

blahopřeji ještě 

jednou a přeji 

mu více 

podobných 

úspěchů nejen v 

hasičské 

činnosti, ale i 

osobním životě. 

Zapojení dorostenců (15ti letých a starších) do soutěží v kategorii muži 

David Jonáš, Michal Kovář a Radek Tomášek se aktivně zapojili do tréninkové přípravy a soutěží 

Velké ceny Blanenska v kategorii muži. 

Poohlédnutí za vybranými soutěžemi a akcemi mládeže 

Noční soutěž v Senetářově  

Sobota 30.6. byla pro nás opět po roce dlouhá a náročná. Po sedmé ranní jsme vyrazili i za pomoci 

zapůjčeného elektromobilu pro dopravu stanů a vybavení od firmy Bambas Elektroodpady, na 

soutěž ve štafetách do Bukoviny, kde obsadili starší žáci 7. místo a mladší žáci 4. místo.  Do 

Senetářova jsme dorazili z Bukoviny kolem 15 hodiny - připravili  jsme vše pro potřebný 

odpočinek a noční přespání.  

Po nástupu v 17 hodin zahájily soutěž přípravky (děti do cca 6 let), v požárním útoku následovali 

mladší žáci, naši šli na start před 19 hodinou a v silné konkurenci 29 družstev i po zakopnutí 

proudaře jsme získali 13. místo. 

Následovalo vyhlášení výsledků soutěže a exhibice Václava Koláře z Blanska - 9ti násobného 

mistra světa a mistra ČR ve free stylovém skákání na kole.  

Po setmění krátce před 22 hodinou následovala kategorie starších žáků.  Naši startovali po 23  

hodině, proudaři  se nepodařil spoj hadic na základně a i s tímto hendikepem   jsme dokončili a 

získali 11. místo z 25 družstev. Přerušili jsme tak tříletou éru „na bendě“ dvakrát první, loni třetí. 

Vyhlášení této kategorie proběhlo před jednou hodinou ranní. Po probuzení jsme jako ranní ptáčata, 

vše sbalili, posnídali a po osmé hodině jsme vyráželi k domovu. 



 

 

Děkujeme rodičům a firmě Bambas za podporu, pomoc při dopravě a trpělivosti na časově 

náročných akcích. 

Hasičský areál v Luhu 

Koncem dubna jsme za pomoci zapůjčené techniky dokončili terénní úpravy za rybníkem na dráze 

pro štafetu 4 x 60 m  překážek a blízkého okolí. Provedli jsme vytvarování a urovnání terénu. 

Zmírnili a zpevnili jsme sjezdy k rybníku. Vytvořili jsme pěší cestičku k rybníku, spodní terasu u 

rybníka a plochu „pro odpočinek“. Opakovaně jsme prováděli sběr kamení. Začátkem června jsme 

se blížili do finále, zajistili jsme návoz 16 tun travního substrátu a provedli jeho ruční rozhození, 

rozhrnutí, oseli jsme připravené plochy travním semenem. „Objednali jsme déšť“ (vše jsme stihli v 

krátkém čase a omezené počtu lidí do očekávaného deště). Následně jsme dle možností zalévali.  

Na dráze 100m s překážkami jsme provedli začištění paty meze. 

Tyto časově náročné práce se podařilo realizovat členům aktivně podílejícím se na činnosti mládeže 

ve spolupráci s mládeží samotnou, ale i za pomoci nečlenů SDH. Tyto práce byly realizovány 

především pomocí techniky zapůjčené od Františka Petržely, Jana Musila, Jaroslava Machače, obce 

Jabloňany a dalších, za což jim děkuji. I přes nezájem vedení SDH se tak podařilo zbudovat další 

tréninkové plochy a dokončit původně plánované úpravy celého hasičského sportoviště v Luhu. Ba 

naopak ze strany výboru byly stanoveny nové zásady financování a podmínek pro kolektiv mládeže. 

Od té doby dle slov výboru SDH Jabloňany „Nebudou s vedoucím kolektivu mládeže diskutovat 

záležitosti MH, ale budou ho pouze informovat o tom co a jak bude, nebude.“  



 

 



 

 

 



 

Psí víno a břečťan …  zahradničili jsme 

„Sportovní“ sezónu jsme měli za sebou, tak jsme se plně pustili do dodělávek v hasičském areálu. 

Ve středu 17. října  jsme ve spolupráci se členy JSDH vysadili cca 40 ks sazenic popínavých rostlin 

u paty svahu, který by rostlinky měly pokrýt a zpevnit. Na zimu jsme opakovaně posekali trávu na 

drahách a svahu za rybníkem, nad kterým jsme si připravili dráhu pro trénink disciplíny 4 x 60 m 

překážek. Zazimovali jsme všechny překážky potřebné k našim tréninkům.  Následující týdny jsme 

rostlinky zalévali a vysadili i několik sazenic břečťanu pod pěší cestičku za rybníkem a opakovaně 

jsme uklízeli napadané listí. 

  



 

Financování činnosti kolektivu mládeže SDH Jabloňany 

Zabezpečení provozu a činnosti MH Jabloňany 

Vybrané příjmy a výdaje SDH na kolektiv mládeže v roce 2018 

✓ Elektroodpad, starý papír 4 593,- 

✓ RMTZ JMK 2018 hrazeno z dotace JMK  54 900,-  + se spoluúčastí SDH 41 344,- = 

nakoupeno vybavení za  92 244,- pořízené vybavení: 

➢ Kladina stavitelná 1,2 m 8 m délka 

➢ Terče pro požární útok variabilní s úpravou pro přesun v areálu 

o Sklopné o 

Plnící 

➢ Hadice pro požární útok žáku – obměna již opotřebované nefunkční sady 

✓ Na základě žádosti podané v roce 2017 se nám podařilo získat prostředky z Ministerstva 

mládeže a tělovýchovy z Programu Můj klub. Tento dotační titul je určen na financování 

provozních nákladů pro sportovní činnost mládeže. 

Z těchto prostředků jsme hradili především provozní výdaje 40 000,- bylo financováno: 

➢ Startovné na soutěžích 

➢ Pohonné hmoty do požární stříkačky 

➢ Cestovné na soutěže 

➢ Strava  

➢ 2x ochranná přilba 

➢ Fotoaparát, tablet 

➢ …. 

Podpora činnosti MH. Poděkování našim partnerům a příznivcům kolektivu mládeže 

SDH Jabloňany 

V roce 2018 byli připraveni naši dlouhodobí partneři (firma Helivo a T-Car Hyunday Boskovice) 

obci Jabloňany poskytnout výraznou finanční pomoc při pořízení dopravního automobilu, bohužel 

se tento nákup neuskutečnil.  

Někteří aktivní rodiče pomáhající s dopravou mládeže na soutěže a činností kolektivu svými 

osobními automobily, při těchto cestách jsme najezdili cca 3206 km 

Činnost Kolektivu mládeže SDH Jabloňany v roce 2018 výrazně podpořena prostředky od: 

➢ Jihomoravského kraje z programu  

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v 

roce 2018 na základě předloženého projektu: Dovybavení kroužku mladých hasičů SDH 

Jabloňany III 

➢ Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže Programu MŮJ KLUB  

dle předloženého projektu: Projekt: Zvýšení fyzické přípravy mladých hasičů SDH 

Jabloňany 2018 

Děkuji všem našim členům kolektivu mládeže za reprezentaci SDH, ale i obce Jabloňany.  



 

Děkuji všem našim příznivcům, partnerům, členům JSDH za pomoc a podporu. Velmi 

děkuji výše uvedeným partnerům a firmám Helivo a Hyundai Boskovice a doufám v 

další případnou spolupráci i přes letošní nezdar ve snaze nám pomoci v ulehčení, vyřešení 

dopravy vybavení a mládeže nejen na soutěže. 

Děkuji pomocníkům, aktivním rodičům za pomoc při dopravy a pomoc při časově náročných 

akcích kolektivu mládeže. 

Přehled odpracovaných hodin 

Přehled odpracovaných hodin souvisejících s činností kolektivu mládeže v roce 2018:  

➢ Zajištění činnosti volnočasové aktivity mladých hasičů „kroužek hasič“ (vedoucí mláde 436 

hod  

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

mládeže): 358 hod 

➢ Získání informací, zpracování, podání žádosti o dotace, zpracování projektů a následné 

realizace (MŠMT 2018 a 2019, JMK):  

88 hod        

➢ Terénní úpravy v Luhu, údržba areálu: 193 hod 

➢ Preventivně výchovná činnost  (požární prevence) :  

83 hod (z toho Havlíček Josef ml. 61 hod) 

Požární prevence 

Josef Havlíček mladší, držitel získané odbornosti Preventista druhého stupně v oblasti Požární 

prevence se zúčastnil 27. 2. semináře o požární prevenci pořádaném na centrální požární stanici 

HZS JMK v Blansku. 

Preventivně výchovná činnost (PVČ) Hasík v oblasti PO a OOB 

PVČ Hasík v místní Základní škole 

I v roce 2018 jsme pokračovali ve výuce preventivně výchovné činnosti (PVČ) Hasík. Instruktoři 

PVČ Hasík.cz Petr Machač a Josef Havlíček ml. v rámci výuky programu navštívili dvakrát místní 

základní školu. Třetí setkání se uskutečnilo pro žáky na hasičské stanici HZS JMK v Boskovicích. 



 

 
PVČ Hasík v Jabloňanech 

➢ 27. června jsme spolupořádali Zakončení školního roku pro ZŠ Jabloňany a MŠ Obora, kde 

jsme pro děti připravili úkoly a stánek PVČ Hasík.  

Více se dozvíte v kapitole:  3.7. Zakončení školního roku pro ZŠ Jabloňany a MŠ 

Obora 

➢ 6.2. JSDH Jabloňany navštívily děti ze studijního střediska Oblastního spolku ČČK Blansko 

- stánek Hasík v Jabloňanech 

➢ 25.8. Rozloučení s prázdninami Jabloňany - stánek PVČ Hasík   

PVČ Hasík i za hranicemi Jabloňan 

Josef Havlíček mladší se zúčastnil akcí pořádaných převážně HZS JMK a to akcí preventivně 

výchovné činnosti v oblasti PO a OOB v průběhu roku 2018: 

➢ 6.2. JSDH Jabloňany navštívily děti ze studijního střediska Oblastního spolku ČČK Blansko 

- stánek Hasík v Jabloňanech 

➢ 28. – 29.4 Víkend otevřených dveří v depozitář TMB v Brně - stánek PVČ Hasík  

➢ 2.6.  BVV Brno výstaviště TFA – pro děti - stánek PVČ Hasík   

➢ 16.6. Dětský den Technického muzea Brno - stánek PVČ Hasík   

➢ 6. Den pro děti příslušníku Městské policie Brno  

➢ 3.7. Zakončení školního roku pro ZŠ Jabloňany a MŠ Obora - stánek PVČ Hasík   

➢ 25.8. Rozloučení s prázdninami Jabloňany - stánek PVČ Hasík   

➢ 7. – 8.9. Festival vědy Dopravní hřiště Riviéra Brno - stánek PVČ Hasík   

➢ 28.9. Den Městské policie Brno - koupaliště Riviéra v areálu dopravní výchovy Brno stánek 

PVČ Hasík   

Rozhodčí v Požárním sportu 

Josef Havlíček mladší  se zúčastnil soutěží pořádaných na území JMK v žákovských, 

dorosteneckých i dospělých kategoriích v průběhu roku 2018 

➢ 19. 5. Velké Opatovice  okresní kolo hry Plamen  



 

➢ 20. 5. Velké Opatovice okresní kolo hry Plamen  

➢ 7. 7. Blansko okresní kolo PS okresu Blansko ➢ 2. 9. Lysice VCB 

(podklady a foto k PVČ, článek: Víkend otevřených dveří..   dodal  Josef Havlíček ml.) 

NEpořízení dopravního automobilu JSDH Jabloňany 
Zastupitelstvo obce i po opakovaném projednání rozhodlo o zastavení nákupu dopravního 

automobilu (DA) pro JSDH obce. 

Jednalo se o dodávku splňující podmínky dle vyhlášky pro hasičské dopravní automobily určenou k 

přepravě 9 osob, která mohla být využívána i pro přepravu Kolektivu mládeže SDH Jabloňany  na 

soutěže a pro další potřeby obce. Bohužel nebyl schválen poslední krok k pořízení a to kupní 

smlouva s dodavatelem, který vzešel z výběrového řízení dle schválené technické specifikace. 

Požadavky a technická specifikace nového DA v sobě zahrnovala i zkušenosti od okolních sborů, 

které tyto dodávky pořizovaly nedávno, a případná doporučení co by řešily nyní jinak. Tato 

specifikace do výběrového řízení byla v lednu projednána s vedením obce včetně silnější 

motorizace a vyšších užitných vlastností vozidla s důrazem na bezpečnost přepravovaných osob. 

Následně celková cena z výběrového řízení ve výši 1,06 mil. Kč měla být pak převážně hrazena z 

dotací nebo případně dalších zdrojů s tím, že obec by hradila ze svého pouze 220 tisíc Kč, což bylo 

o 20 tis. Kč více než bylo schváleno již na začátku roku v rozpočtu obce. Podobně byly 

zastupitelstvem schvalovány i jednotlivé dílčí kroky jako např. smlouva o přijetí dotace apod. 

Částky financování po výběru nového DA pro obec Jabloňany byly 

následující: 

 

Dotace Hasičského záchranného sboru ČR                                                                    450 000 Kč 

Dotace Jihomoravského kraje                                                                                          300 000Kč 

Finance obce Jabloňany na DA schválené v rozpočtu 2018                                          200 000 Kč 

Sjednané dary soukromých firem na pořízení DA                                                          50 000 Kč 

Doplnění financování (dar) členů jednotky JSDH obce Jabloňany                               40 000 Kč 

Potřeba navýšení financování obce Jabloňany 

(původně přislíbená spoluúčast SDH Jabloňany)                                                            20 000 Kč 

Celková kupní cena                                                                                                        1 060 000 Kč 

Je smutné, že rozhodnutím Výboru spolku SDH byla stažena i dlouhodobě dohodnutá spoluúčast 

SDH ve výši 20 tis. Kč pocházející z činnosti kolektivu mládeže a nebylo podpořeno pořízení 

nového DA, i když cíl pořízení nové dodávky byl původně schválen členskou schůzí. Nejen, že 

nedošlo k pořízení dodávky, která by zjednodušila činnost JSDH a významně vyřešila a ulehčila  

dopravu mládeže na soutěže, ale naše obec se tak stala první v JMK ale i celé České republice, která 

takto nelogicky postupovala. Stalo se tak i přes předchozí schválené kroky zastupitelstvem obce 

(včetně v dubnu schváleného přijetí dotace od JMK) a mnoha dalších administrativních a 

schvalovacích kroků dle podmínek čerpání dotace, které obec realizovala od dubna 2017.   

Přehled kroků, které byly realizovány v souvislosti s DA, které mělo být pořízeno do obce  

Jabloňany: 

od 11/2017 – Průzkum trhu (typů vozidel, 

dodavatelů) a zejména technických řešení DA 

12/2018 – Vypracování prvních předběžných 

TP pro DA Jabloňany 



 

16. 1. 2018 – Zpracování projektu a odeslání 

žádosti o dotaci na DA z JMK 

Leden 2018  - vyrozumění z JMK o přiznání 

dotace 300 tis. Kč 

4. 2. 2018 – Přepracování TP dle nového 

vzoru pro TP na DP rok 2018 

Leden 2018 – Ověření postupu k TP a dotaci 

s 

HZS JMK 

22. 2. 2018 – Odeslání prvního návrhu TP na  

HZS JMK 

3. 2018 – Požadavek HZS JMK na úpravy TP  

(+ následná ještě 2 kolečka připomínek) 

12. 3. 2018 – Schválení TP na HZS JMK a 

předání na GŘ HZS 

16. 3. 2018 – Schválení/podpis upravených 

TP na GŘ HZS 

22. 3. 2018 – Zpracování žádosti o registraci 

26. 3. 2018 – Odeslání žádosti o registraci 

akce na GŘ HZS ČR 

4. 2018 – První návrh zadávací dokumentace 

a návrhu smlouvy pro výběr 

6. 4. 2018 – Registrace akce na HZS 

(založení akce, vydání akce s potvrzením 

akce) 

23. 4. 2018 – Vyhlášení výběrového řízení 

(osloveny 4 firmy) 

24. 4. 2018 – Schválení smlouvy  

zastupitelstvem na dotaci 300 tis. Kč z JMK 

na DA 

5. 2018 – Termín pro předložení nabídek a 

vyhodnocení výběrového řízení 

5. 2018 - Vyhodnocení výběrového řízení, dle 

nabídky byla vybrána společnost Progres 

Servis Sibřina spol. s r.o.  

9. 5. 2018 - Písemné potvrzení 

sponzorských darů na pořízení DA ve výši 50 

tis. od firem Helivo a Hyundai Boskovice 

10. 5. 2018 - Jednání zastupitelstva obce, 

kde zastupitelé neschválili finální krok k 

pořízení - kupní smlouvu bez zájmu o jednání 

o případných dalších variantách. 

16. 8. 2018 - Další jednání zastupitelstva 

obce, kde bylo předloženy dodatečné zdroje 

financování (dary členů JSDH) opět s 

negativním výsledkem 
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Nepodání žádosti o dotaci na a výstavbu nové hasičské zbrojnice  
V roce 2017 byla zpracována studie na výstavbu nové zbrojnice, se kterou jsme se ucházeli o dotaci 

na její výstavbu. Přitom dle aktuálního vývoje žadatelů a přidělených prostředků šance na získání 

dotace i pro Jabloňany byla v následujících letech velmi vysoká. V roce 2018 bylo nutné žádost o 

dotaci na HZS opět podat, ale naše obec tak neučinila. Zastupitelstvo obce, s ohledem na stav k DA 

a chybějící souhlas funkcionářů Výboru SDH k tomuto požadavku, který vyžadoval starosta obce, o 

opakovaném podání žádosti o dotaci na zbrojnici v roce 2018 nehlasovalo, a to i přes projevený 

zájem JSDH. 

*Stanovisko výboru SDH: výbor v roce 2018 o tom se starostou jednal a akci podpořil. 

S ohledem na současný stav zbrojnice a možností parkování hasičské techniky, celkem pozitivní 

aktuální vývoj na seznamu žadatelů a vybraných příjemců, tak naše obec opět přišla o tuto možnost 

zlepšení obecní vybavenosti, která by řešila nejen parkování techniky, ale i chybějící prostory pro 

zázemí, školení (zasedací místnost) a další využití pro obec a občany. 

O obecním majetku - dodávce i hasičské zbrojnici rozhoduje vedení obce a není povinností 

souhlas výboru SDH. I přesto tehdejší starosta obce vyžadoval souhlas, podporu od výboru 

SDH, který evidentně rozhodoval v rozporu s rozhodnutími členské základny SDH 

Jabloňany.  

*Doplněno do Výroční zprávy, na požadavek výboru SDH Jabloňany dne 26. 1. 2019. 

Zpracoval: Petr Machač  
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Plán práce SH ČMS – SDH Jabloňany na rok 2019 

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

a) Postupových soutěží dospělích 

b) VC Blanenska 

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

soutěží i mimo JMK 

d) Soutěže DSO Svitava 

e) účast na soutěžích v disciplíně TFA 

2. Uspořádání 6. ročníku soutěže MH v rámci OLM Blansko (pouze v případě že se 

najde zájemce o funkci velitele/hlavního pořadatele soutěže) 

3. Účast kolektivu mládeže na: 

a) 2. jarního kola celostátní hry Plamen 2018/2019 

b) 1. podzimního kola celostátní hry Plamen 2019/2020 

c) Vybraných soutěží zařazených do OLM 

d) Soutěží MH konaných v rámci celé ČR 

4. Vzdělávání a zdokonalování kolektivu MH vzákladech požární ochrany 

• Zapojení se do získávání odznaků odborností MH 

• Zapojení se do výtvarné soutěže „ Požární ochran očima dětí“ 

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

• Spolupráce s okolními sbory 

6. Pokračování v preventivně výchovné činnosti Hasík 

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

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

9. Uspořádání pouťových posezení 

10. Sběr železného šrotu, elektroodpadu a starého papíru 

11. Uspořádání hasičského odpoledne pro místní ZŠ a MŠ Obora 

12. Vybudování „Skladu“ ve sportovním areálu v Luhu 

• Rozšíření tréninkových prostor 
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• Další úpravy v areálu v Luhu 

• Údržba sportovního hasičského areálu v Luhu 

13. Údržba a opravy hasičského vybavení, zázemí a techniky 

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

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

vozidel 

16. Pokračování ve výrobě překážek pro PS 

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

18. Uspořádat zájezdy a výlety pro členy SDH a MH 

19. Dále spolupracovat s partnery a sponzory 

20. Dále usilovat o získávání dotačních titulů 

21. Podílet se na případném vybudovaní nové hasičské zbrojnice v obci a nového 

uspořádání lokality za školou 

22. Podílet se na pořízení vozidla pro SDH 

23. Spolupráce s obcí Jabloňany a JSDH 

24. Brigády SDH a MH na čištění a údržbu lesů v okolí obce 

25. Spolu pořadatelské zajištění sportovně kulturních akcí a oslav v obci i širokém okolí 

26. Spolupráce při realizaci, pořízení DA, případně hasičské zbrojnice 
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Odpracované hodiny 
Odpracované hodiny 2018 

  

Akce: Počet hodin: 

  

Budování Skladu v Luhu 84 

Příprava a organizace pouťového posezení 264 

Údržba techniky (SDH + JSDHo) 18 

Údržba a úpravy sport. areálu v Luhu 251 

Ostatní aktivity 48 

Údržba sportovního vybavení 25 

Zpracování žádostí o dotace a dary 99 

Preventivně výchovná činnost 83 

Kroužek Hasič 436 

Činnost MH – hodiny vedoucích 358 

Celkem: 1666 
Zpracoval: Jakub Ocetek 


