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Úvod
V Jabloňanech 18. 1. 2020
Bratři a sestry, vážení hosté,
dovolte mi seznámit vás s činností našeho sboru za období roku 2019. Poslední výroční valná hromada
se konala 26. ledna 2019. 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
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Zpráva o činnosti SH – ČMS SDH Jabloňany
K 18. lednu 2020 tvoří naši členskou základnu celkem 59 členů, z toho 20 dětí do 18 let. Žen a dívek
působí ve sboru celkem 12.
V roce 2019 proběhly 3 členské schůze, výbor se scházel dle potřeby.
Financování chodu sboru zajišťujeme z vlastních zdrojů získaných naší činností, dále pak z příspěvků
obce, dotací a darů.

Sklad sportovního vybavení a sportovní areál v Luhu
Od začátku roku jsme se pustili do výstavby skladu ve sportovním areálu v Luhu. Postupně jsme
postavili konstrukci, poté provedli montáž opláštění, střechu a výrobu vrat. Následovaly práce na
připojeném přístřešku, klempířina, osazení oken a dveří. Dále pak natažení lepidla a další dokončovací
práce. Výstavbu skladu financujeme ze zdrojů sboru a příspěvku obce Jabloňany.
Na konci roku 2019 je sklad funkční, ale čeká nás další práce například na dokončení fasády. Stavba
skladu byla a je dlouhodobým projektem, který se ve formě nápadů a návrhů začal řešit už před
několika lety. Jsme rádi, že jsme se z této fáze dokázali dopracovat až do tohoto bodu, kdy si můžeme
říct, že díky dlouhodobé a časově náročné práci máme další zázemí, které nám bude sloužit dlouhá
léta.

Během roku jsme nadále pracovali na údržbě a vylepšování celého sportovního areálu. Během
sportovní sezony nechybělo ani každotýdenní sečení trávy a její odvoz, oprava podlahy ve staré buňce
nebo výroba schodů k ní. Na jaře byla nutná oprava některých sítí, které drží svah u lesa.
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Další činnost
V roce 2019 jsme provedli sběr starého železa a elektroodpadu.
Podíleli jsme se na uspořádání dětského dne a rozloučení s prázdninami. V červenci jsme uspořádali
Pouťová posezení.

Nutnou samozřejmostí byla i spousta administrativní a papírové práce, která je nezbytná pro chod
sboru. Do stejné kategorie patří i množství odpracovaných hodin při brigádách na údržbě majetku,
prostor a celkově zázemí sboru.
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V tomto roce čtyři naši členové vstoupili do svazku manželského, byli to Markéta Žaludová s Jakubem
Štarhou a Jana Procházková s Jakubem Ocetkem.

Jako již tradičně se naši členové Kamil Havlíček a Josef Havlíček ml. spolu s řidiči Michalem Musilem a
Josefem Zachovalem zúčastnili o posledním dubnovém víkendu Dnů otevřených dveří v depozitáři
technického muzea v Brně v Řečkovicích. Zde se náš automobil AS 16 znovu těšil velkému zájmu a
chvále celkového stavu vozu od návštěvníků, kterých si ho prohlédlo více jak šest a půl tisíce, včetně
televize.
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V květnu se naši členové Josef Havlíček st., Josef Havlíček ml. a Kamil Havlíček zúčastnili s hasičským
praporem v Cetkovicích slavnostní mše svaté u příležitosti svátku svatého Floriana.

Velká cena Blanenska
Po několika letech jsme se rozhodli, že v roce 2020 opět uspořádáme soutěž v požárním útoku.
Vzhledem k problematickému stavu parkovacích míst jsme učinili některá opatření, která jsou nutná
k hladkému průběhu soutěže. Věříme však, že pokud dostaneme mandát k uspořádání, bude opět
jabloňanská velká cena ozdobou sezony. Ať už díky krásnému zázemí, kvalitní organizaci nebo
výborným výkonům sportovců.

Jakub Ocetek, Josef Havlíček ml.
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Zpráva o činnosti sportovního družstva mužů
V roce 2019 se družstvo mužů zúčastnilo třinácti závodů. Na Blanensku jsme závodili na jedenácti
soutěžích, které byly zařazeny do seriálu Velké ceny Blanenska. Dále jsme absolvovali jeden závod na
okrese Vyškov a jeden na Svitavsku. Sestava letos byla velice divoká, někteří si za celou sezonu
vyzkoušeli i několik postů. Byli jsme nuceni zaučit na proudu mladé členy, kterým se také nedařilo.
Vyzkoušeli jsme, co se dalo, ale bohužel jsme nenašli ideální složení sestavy, se kterým by se dalo
konkurovat ostatním týmům. Na cvičení to mnohdy špatné nebylo, ale na závodech se nám prostě
nedařilo.

Prvním pořadatelem Velké ceny Blanenska byl Žernovník. Po zaváhání na narážce a pravém proudu
jsme pokus nedokončili. Druhé kolo VCB se konalo v Senetářově. Opět se nám soutěžní pokus
nepodařil. Zdržení rozdělovače a prostřik na pravém proudu znamenal až 24. místo s časem 20,20
sekund. Na třetí soutěž VCB, která se konala v Ostrově u Macochy, jsme obměnili sestavu. Na pravém
proudu běžel Michal Kovář. Na základně se vše povedlo zapojit a s časem 19,24s jsme obsadili 18. místo
a získali první body do Velké ceny Blanenska.
Čtvrté kolo VCB se konalo ve Žďáru, kde se nám nedařilo. Po prostřiku na levém proudu jsme obsadili
16. místo za čas 22,88s. Na pravém proudu bylo sraženo v čase 18,90s. Další soutěž se konala ve
Velkých Opatovicích. Bohužel i tady se nedařilo a obsadili jsme až 25. místo s časem 24,56s. Šesté kolo
VCB proběhlo v Paměticích. Závodilo se do kopce a čas na pravém terči, 19,76s, by byl pro nás
uspokojivý, ale na levém terči proudař prostříkal a za čas 21,37s jsme obsadili až 23. místo.
Dalších závodů jsme se zúčastnili v Černovicích. Nedařilo se nám ani tady. Než jsme odstartovali, spadla
proudnice ze základny, ale i tak proudaři čekali na vodu u terčů. Na levém bylo sraženo v čase 19,65s.
Vpravo se povedlo zastavit časomíru v čase 20,19s a obsadit až 20. místo. Další závody se konaly v
Němčicích. Proudař na pravém proudu dříve zaklekl hadici a byl daleko od nástřikové čáry. Tím pádem
se mu nepodařilo terč srazit a byl z toho nedokončený pokus. Na levém proudu bylo sraženo v čase
18,49s, což by znamenalo 10. místo.
Na konci prázdnin se konaly závody v Sychotíně. Ideálně poslaná voda ze stroje na pravý proud, kde se
povedlo trefit terč v čase 18,59s, se kterým bychom obsadili 9. místo, byla parádní. Bohužel štěstí nám
nepřálo a prostřik na 19,94s znamenal až 21. místo. Předposlední kolo VCB se uskutečnilo v Lysicích.
Na fotbalovém hřišti, kde se soutěž odehrávala, byl náš útok nedokončený. Na jednom proudu se
nepovedlo trefit terč a na druhém bylo sraženo 18,73s, což by znamenalo 12. místo. Poslední soutěží
VCB byly Sudice. Při prvním startu se nespustila časomíra a museli jsme pokus opakovat. Pomalá voda
a čekání proudařů u nástřikové čáry znamenalo umístění na 19. místě za čas 21,20s.

Během sezóny jsme jeli potrénovat mimo náš okres do Šaratic. Proudař se zdržel u spoje na základně,
ale povedlo se nám dokončit a za čas 20,41s jsme obsadili 8. místo.
Dále jsem se objevili v Hartmanicích na Svitavsku, kde jsme obsadili 23. místo za čas 19,81s.
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Rok 2019 pro nás nebyl moc úspěšný z důvodu velké obměny na jednotlivých postech v týmu. Za cíl
jsme si dali dobré umístění na VCB, to se bohužel nepodařilo. Skončili jsme s 16 body v celkovém
hodnocení na 30. místě a tím získali nepopulární titul propadák roku.
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Zpráva o činnosti Kolektivu mládeže SDH Jabloňany za rok 2019
Autor: Petr Machač
vedoucí kolektivu mládeže SDH Jabloňany
https://www.facebook.com/hasicijablonany/ https://www.hasicijablonany.cz/
foto: archiv Hasiči Jabloňany

Základní shrnutí činnosti KM a souvisejících aktivit v roce 2019
Letošní rok probíhal v kolektivu KM podobně jako předchozí, byl plný různých akcí, jejichž zajištění je
převážně na vedoucím. Přesto stojí za zdůraznění několik činností, které byly pro letošní rok
výjimečné. S ohledem na aktuální stav ve spolku je logickou snahou vedení KM prohlubování
spolupráce právě mezi KM (SDH) a JSDH, kdy členové JSDH a někteří rodiče výrazně pomáhají s
realizací akcí.
-

-

-

-

-

-

-

Ve sportovní činnosti KM (i díky generační obměně) kolísaly sportovní výsledky žáků a ve
výsledkových listinách jsme si oproti roku 2018 pohoršili (v OLM obsadili mladší žáci 10. místo
z 33 sborů a starší žáci 9. místo z 35 sborů. V Plamenu 2018/2019 skončili mladší žáci 16. z 35,
starší žáci 10. z 32, celkem jsme se účastnili 22 soutěží).
V oblasti jednotlivců dorostu byly výsledky poznamenány neúčastí ve všech bodovaných
soutěžích, nepravidelnými starty našich členů na soutěžích a celkově menším zájmem
dorostenců soutěžit. Přesto i zde kolektiv mládeže SDH Jabloňany ve výsledkových listinách
nezapadl.
Po loňském úspěšném hostování našeho Michala K. v družstvu SDH Bořitov na krajském a
následně na Celostátním kole Hry Plamen pokračoval i letos a zapsal si další historický úspěch
Kolektivu Mládeže, ale i SDH Jabloňany, a uspěl na okresním kole hry Plamen. Postoupil na
Krajské kolo, kde obsadil 3. místo v kategorii jednotlivců dorostenec starší.
Závěrem letních prázdnin jsme pro kolektiv mládeže (nabídnuto i ne-hasičům) uspořádali
soustředění od úterý do soboty.
V průběhu roku jsme společně s JSDH pro KM, ale i širokou veřejnost, uspořádali dvě nové
akce, a to Sáňkiádu a Drakiádu. Dle ohlasů zúčastněných i veřejnosti se akce zdařily a
pokusíme se v nich pokračovat.
Po devíti letech naší obnovené činnosti máme pořízeno adekvátní vybavení, překážky a
odpovídající tréninkové podmínky – bohužel pouze jen pro venkovní přípravu závisle na
počasí. Nyní toto vybavení musíme udržovat v použitelném stavu a obnovovat dle
opotřebení.
Na hasičském sportovišti v Luhu jsme dokončili terénní práce na rozšíření tréninkových ploch.
Střídavě se „sportovním družstvem mužů“ udržujeme 100m trať jednotlivců a dráhu na
štafetu 4x60 m překážek za rybníkem.
Stále přetrvává problém s dopravou KM a vybavení na soutěže, v letošním roce se podařilo
díky domluvě Marka V. zapůjčit na 6 soutěží dodávku od pana Michala Ošlejška z Boskovic.
Provozní výdaje a činnost MH byla hrazena z dotace MŠMT, letos i z příspěvku z obce a
spolku SDH.
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-

-

V roce 2019 obec požádala o tuto dotaci opakovaně a získala ji, v pořadníku hodnocení
potřebnosti provedeném HZS jsme opět obsadili první místo. Doufáme, že v průběhu roku
2020 nám dopravu ulehčí nově pořízený automobil.
Pro zajištění vlastních adekvátních parkovacích prostor pro současnou obecní techniku,
doposud chybějící zázemí pro JSDH včetně prostoru (školící místnosti / klubovny) nejen pro
kolektiv mládeže a další potřeby obce a spolků, zahájila obec v roce 2017 přípravné kroky k
realizaci, zpracovala projektovou studii stavby a podala žádost o dotaci. Bohužel nepodáním
žádosti o dotaci v roce 2018 jsme ztratili již blížící se reálné pořadí. V roce 2019 vedení obce
podalo znovu žádost o dotaci na stavbu hasičské zbrojnice. Opakovaným podáváním žádosti v
následujících letech se budou naše šance každoročně zvyšovat.

Členská základna MH a organizační zajištění činnosti
Ke dni 17. ledna 2020 v kolektivu MH evidujeme 20 členů ve věku od 6 do 18 let.
V roce 2019 byli do kolektivu přijati nově Vendula V. a Vít P., Jakub V. ze stávajících MH přechází do
vyšších věkových kategorií (dorostu a „dospělých“). V současné době tento kroužek i stabilně
navštěvují děti i z okolních obcí Obory a Boskovic.
Přehled vývoje počtu členů MH SDH Jabloňany
2019
Žáci a 17
dorost
(do 15
let)
Žáci a 3
dorost
(16-18
let)
Mládež 20
celkem

2018
23

2017
23

2016
27

2015
27

2014
28

2013
27

2012
24

2011
22

10

9

8

6

0

0

0

0

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
Petr Machač, Josef Havlíček ml. a pomáhá Michal K., David J. 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 asi 22 soutěží, v následujících letech se počet zvyšoval – 2015 31, 2016 32, 2017
30, 2018 21 soutěží s 2 až 4 soutěžními družstvy, uspořádali jsme pro děti různé aktivity,
každotýdenní přípravné schůzky a tréninky. V roce 2019 jsme se zúčastnili na území okresu Blansko
22 soutěží.
Členové kolektivu MH se aktivně zapojili i do činnosti a práce sboru, pomohli s přípravami překážek,
sběrem elektroodpadu, úklidem okolí obce, údržbou zeleně v areálu v Luhu, pořádáním pouťového
posezení a dalších akcí v naší obci i mimo ni. Svým přičiněním se podílí částečně i na financování
činnosti a potřeb.
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Průběh činnosti kolektivu MH Jabloňany za rok 2019
Celoročně se pravidelně scházíme jednou týdně, dle potřeby častěji, to je asi 61 schůzek v rozsahu 1,5
až 3 hodiny. Schůzky se konaly v zasedací místnosti OÚ, kde jsme se připravovali mimo jiné na jarní
soutěže pořádané ve vnitřních prostorách (zpravidla v uzlování, odznaky odborností). Od poloviny
dubna se schůzky konaly v Luhu na sportovní dráze a blízkém okolí, kde jsme se připravovali na jarní a
podzimní kola celostátní hry Plamen a na následující soutěže v PÚ a štafety zařazené do Okresní ligy
mládeže. Říjen až prosinec se schůzky konaly v zasedací místnosti OÚ, zde jsme připravovali na
soutěže ve vnitřních prostorách a zapojili jsme se do celostátní výtvarné akce Požární ochrana očima
dětí 2019, příprava a plnění odznaků odborností a specializací MH.
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 úspěšně reprezentoval v jednotlivcích (více v samostatném
článku).
Dorostenci 15 let a výše se zapojili do „dospěláckých“ útoků, a i do tréninkové přípravy a soutěží
Velké ceny Blanenska v kategorii muži.

Seznam výsledků soutěží během roku 2019
Datum

Místo

Soutěž

Starší
žáci

Mladší
žáci

16.3.

Sychotín

OLM uzlování

9.

6.

30.3.

Drnovice

OLM uzlování

10.

7.

6.4.

Šošůvka

OLM uzlování

14.

8.

1.5.

Velké Opatovice

OLD 100 m překážek, dvojboj, testy

4.5.

Vavřinec

OLM požární útok, štafety

8.

9.

8.5.

Velké Opatovice

OLM požární útok, štafety

9.

10.

11.5.

Bořitov

OLM požární útok, štafeta

9.

7.

11.5.

Doubravice

Pohárová soutěž PÚ, štafeta dvojic

1.

5.

18.5.

Ostrov u Macochy

OLM žáci

10.

11.

18.5.

Ostrov u Macochy

Plamen žáci 2018/2019

10. z 32

16. z 35

19.5.

Ostrov u Macochy

Plamen dorost, OLD (dorost) Jednotlivci

Jakub K. 13.

starší dorec Michal K. 1., střední dorka Tereza M.15., střední dorec Jakub K. 11 .
1.6.

Šebetov

OLM požární útok, štafeta

1.6.

Šebetov

OLD dvojboj Jednotlivci

10.

10.

ml. dorka Nikol Č. 14., střední dorec Jakub K. 12., Tomáš S. 14., starší dorec Michal K. 3.
8.6.

Sudice

OLM požární útok, štafety
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4.

4.

9.6.

Brno areál ČVUT

Plamen dorost jednotlivci KRAJSKÉ KOLO

Michal K. 3.

15.6.

Sychotín

OLM požární útok

6.

9.

22.6.

Senetářov noční

OLM požární útok

15.

10.

1.9.

Těchov

OLM požární útok

11.

11.

14.9.

Bořitov

OLD dvojboj Jednotlivci

21.9.

Sebranice

OLM Závod požární všestrannosti

12.

7.

5.10.

Bořitov

Plamen žáci 2019/2020

17

17

5.10.

Bořitov

Plamen dorost 2019/2020

23.11.

Doubravice

Mikulášská – uzlování, topografie

Michal K. 2.

Vendula V. 17, Jakub K. 6.
9.

2.

OLM = Okresní liga mládeže

dorec = dorostenec

OLD = Okresní liga dorostu

dorka = dorostenka

Zhodnocení sportovní a soutěžní sezóny MH
V průběhu roku 2019 jsme se zúčastnili 22 soutěží. Na těchto soutěžích jsme byli celkově pětkrát na
stupních vítězů a dvakrát jsme obsadili „bramborové“ 4. místo
Okresní liga mládeže Blansko (OLM)
3. listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení ve Velkých Opatovicích doplněné o kulturní program pro
přítomné. Naše celoroční soutěžní úsilí v OLM a OLD kolísalo, starším i mladším žákům se občas
nedařilo v silnější konkurenci.
Zúčastnili jsme se 13 žákovských soutěží z 15 zařazených do Okresní ligy mládeže okresu Blansko,
kde:
-

MLADŠÍ žáci obsadili v seriálu OLM BK celkově 10. místo v OLM Blansko z 33 sborů.
STARŠÍ žáci obsadili v seriálu OLM BK 9. místo v OLM Blansko z 35 sborů.

Soutěže dorostu a Okresní liga mládeže (OLD)
Zapojení do čtyř 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 a celkově menšímu zájmu našich dorostenců soutěžit se umístili v
kategoriích:
-

mladší dorostenky – Nikol Č., 27. místo,
střední dorostenky – Tereza M., 26. místo,
střední dorostenci – Jakub K., 13. místo,
střední dorostenci – Tomáš S., 25. místo,
starší dorostenci – Michal K., 3. místo.

Celostátní hra Plamen ročník 2018/2019 – okresní kolo
-

mladší žáci 16. místo z 35 sborů,
starší žáci 10. z 32 sborů,
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-

střední dorostenka – Tereza M., 15. místo,
střední dorostenec – Jakub K., 11. místo,
starší dorostenec – Michal K., 1. místo.

Celostátní hra Plamen ročník 2018 / 2019 – krajské kolo
-

starší dorostenec – Michal K., 3 místo.

Celostátní hra Plamen ročník 2019/2020 – okresní kolo
Podzimní kolo se uskutečnilo 5. října v Bořitově a soutěžilo se v disciplínách štafety požárních dvojic a
závod požární všestrannosti:
-

mladší žáci se umístili na průběžném 17. místě z 39 hlídek,
starší žáci se umístili na průběžném 17. místě z 43 hlídek,
mladší dorostenky 17. místo – Vendula V.,
střední dorostenci 6. místo – Jakub K.

Významný milník v historii kolektivu mládeže i v roce 2019
Po úspěšném hostování našeho Michala K. v roce 2018 v družstvu SDH Bořitov na krajském kole se
Bořitovu podařilo vybojovat postup i na republikové kolo, kde s družstvem SDH Bořitov získal Michal
1. místo v královské disciplíně požárního sportu, v požárním útoku a celkově 4. místo v ČR v kategorii
družstva dorostu. I letos Michal K. pokračoval a zapsal další historický úspěch Kolektivu Mládeže, ale i
SDH Jabloňany a uspěl na okresním kole hry Plamen a postoupil na Krajské kolo, kde obsadil 3. místo
v kategorii jednotlivců dorostenec starší.
Michalovi blahopřeji ještě jednou a přeji mu více dalších úspěchů nejen v hasičské činnosti, ale i v
osobním životě.

Ohlédnutí se za vybranými soutěžemi a akcemi kolektivu mládeže
Sáňkiáda 2019
Ve středu 30. ledna jsme v rámci zimní přípravy kolektivu mládeže SDH Jabloňany uspořádali
Sáňkiádu, akce byla uspořádána a otevřena pro kohokoliv, kdo chtěl s námi strávit pozdní odpoledne
pohybem. Odměnou pro pořadatele byl úsměv, smích a zájem dětí o připravené disciplíny, a to
slalom na čas a sprint „na vrch – dolů” za určenou dobu. Nejen děti se zahřály připraveným čajem a
za tmy jsme se se společnými zážitky vraceli domů i s drobnou sladkou odměnou za sportovní výkony,
ale i za účast. Škoda, že na další sníh a Sáňkiádu musíme počkat.
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Drakiáda 2019
V neděli 27. října jsme uspořádali v dolní části obce u „Tabule“ s členy JSDH Jabloňany Drakiádu.
Slunné počasí nám přálo a vítr měl dostatečnou intenzitu. Na oblohu se vzneslo dvacet pět draků
domácí i sériové výroby. Všichni piloti draků byli odměněni sladkou drobností. Návštěvníci si tak užili
krásné podzimní odpoledne s nebem plným draků. Na zahřátí byl připraven čaj a pro odrostlejší
výborný domácí svařák. Na závěr nemohlo chybět opékání párků na ohni.
Nedělní akci předcházela svépomocná výroba draků při středečním kroužku hasičů na obecním
úřadě, které se mohl zúčastnit kdokoliv. Děti si tak v průběhu podvečera společně vyrobili několik
draků, z nichž většina se objevila v neděli na podzimní obloze.
Dětem, rodičům, babičkám, dědečkům i přespolním se drakiáda líbila. Těšíme se, že tuto nově
pořádanou akci s JSDH zopakujeme i příští rok.
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Zakončení školního roku pro ZŠ Jabloňany a MŠ Obora
Ve středu 26. června JSDH společně s kolektivem mládeže uspořádali již šestý ročník hasičského
dopoledne. V areálu v Luhu jsme přivítali žáky z místní základní školy a děti z mateřské školky na
Oboře.
Pro téměř padesát dětí jsme si připravili stanoviště s hasičskou tématikou. Tradičně proběhla střelba
ze vzduchovek a přetahovaná. Svoji fyzickou zdatnost si přítomní měli možnost vyzkoušet při
improvizované štafetě s překážkami. Pod dohledem členů kolektivu mládeže SDH Jabloňany si ti
odvážnější vyzkoušeli i požární útok. Základní informace o tísňových číslech, o tom jak se zachovat při
požáru doma, nebo v přírodě a spoustu informaci o požární prevenci se děti dozvěděly na stanovišti s
dráčkem Hasíkem pod vedením Josefa Havlíčka ml.

Svoji činnost prezentovali členové JSDH Jabloňany. Po záchraně tonoucího si děti se zájmem
prohlédly techniku a vybavení jednotky a svezly se hasičským autem po okolí obce. Dětem jsme
pomohli opéct párky a na závěr programu získaly účastnický certifikát o úspěšném absolvování
hasičského kurzu, který jim předal vedoucí kolektivu mládeže a starosta obce Jabloňany.
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Dle slov zúčastněných zažili „příjemné dopoledne i v tak parný letní den”. Akce se zúčastnilo téměř
padesát dětí ze ZŠ a MŠ. Pořadatelé: 10 dětí z kolektivu mládeže SDH Jabloňany a 6 dospěláků z JSDH
a SDH, za což jim děkujeme.

Soustředění kolektivu mládeže
V předposledním prázdninovém týdnu jsme realizovali pro mládež soustředění ve sportovním areálu,
pro velký zájem dětí o akci jsme soustředění uspořádali od úterý do soboty. Během těchto pěti dní
jsme:
-

-

se připravovali a zdokonalovali na podzimní část sezóny v disciplínách požárního sportu,
každý večer jsme sledovali „naše letní kino“ se spoustou popcornu,
přespali jsme každou noc ve stanech a přežili bouřky i chladnější rána,
ve středu jsme absolvovali „školení“ první pomoci od Ivy Kučerové z Českého červeného kříže
v resuscitaci člověka na figuríně, mohli jsme se podívat na počítač, jak účinně resuscitaci
provádíme a zvládli jsme ošetřit i namaskované masivní krvácení. Bonusem bylo prohlédnutí
a seznámení se s vybavením převozní sanitky ČČK Blansko,
ve středu večer jsme díky členům JSDH Jabloňany zvládli stezku odvahy z Luhu zakončenou
na Babě, kde jsme zhlédli osvětlené Jabloňany a okolní obce,
díky týlovému vybavení JSDH Jabloňany pro dlouhotrvající zásahy jsme si vařili, ohřívali jídlo a
připravovali pití,
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-

-

naše slečny z kolektivu mládeže nám v rámci přípravy na plnění odznaků specializací Kuchař
připravovaly palačinky,
poslední večer jsme si zpestřili společným posezením a večerními tréninky požárního útoku
žáků i dorostenců s dospěláky při umělém osvětlení zajištěném vybavením JSDH Jabloňany.
Do těchto tréninků se zapojili i přítomní rodiče a příznivci kolektivu mládeže,
k zázemí jsme využili sklad sportovního vybavení SDH Jabloňany,
provedli jsme obsečení sportovních překážek a mezí v okolí sportovních drah a ořez křovin
zasahujících do sportovních ploch,
přežili jsme vodní bitvu, opékali špekáčky, pekli brambory, hráli společenské hry a zažili
spoustu legrace a společně strávených chvil. Soustředění uteklo jak voda a dle slov dětí se
těšíme na příští setkání.

Všem zúčastněným děkuji za pomoc a spolupráci.
Spolupořádali jsme rozloučení s prázdninami
V sobotu 31. srpna jsme spolupořádali s obcí a spolky již tradiční akci ve sportovním areálu v Luhu.
JSDH s kolektivem mládeže zajišťovali:
-

-

stříkání z proudnice na terč,
preventivně výchovnou činnost Hasík.CZ, kde se nejen děti dozvěděly o tísňových linkách, jak
lze postupovat při požáru v domácnosti, řazení do jízdních pruhů a spoustu dalších informací.
Za odměnu si každý mohl odnést vystřihovánku nebo propagační materiál od HZS JMK,
letos si nově díky Ivě Kučerové a Českému červenému kříži Blansko mohli přítomní vyzkoušet
úkony zachraňující život na figuríně napojené na počítač,
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-

již tradičně JSDH připravila lanovku dlouhou asi 60 m, letos jsme zvolili více adrenalinovou
trasu přes roh rybníka.

Všechna naše stanoviště byla průběžně se zájmen navštěvována, na lanovce jsme měli i rekordmany s
přibližně šesti sjetími po laně a opět se odvážilo i pár dospělých, pro velký zájem jsme uklízeli
stanoviště v úplném závěru po 18 hodině.
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Sobota 6. 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
V 8 hodin ráno jsme se vydali na soutěž do Šošůvky ve vázání uzlů v žákovských kategoriích. Po
návratu ze soutěže kolektiv mládeže za pomoci svých vedoucích a ve spolupráci s členy JSDH a SDH
čekal sběr elektroodpadu svozem po obci. Ke svozu byl použit obecní traktůrek a hasičská cisterna s
přívěsem.

Pomohli jsme přírodě, uklidili jsme v naší obci i kolem ní – Ukliďme Česko, ukliďme si Jabloňany
V sobotu 6. dubna, po dopolední soutěži a odpoledním sběru elektroodpadu, jsme se již po páté
zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme Svět, ukliďme Česko” – ukliďme Jabloňany. Úklid provedl
kolektiv mládeže za pomoci svých vedoucích, členů JSDH a dalších dobrovolníků. Úklid probíhal v
následujících lokalitách:
-

úsek od konce obce směrem k Oboře po tramvaj,
úsek mezi zastávkou u Krhova po začátek obce Skalice nad Svitavou,
úsek od Jabloňany - rozcestí po střed obce k hasičské zbrojnici,
úsek od středu obce směrem ke Kocimberku, lesní cestu na Fáberky a polní cestu k Oboře.

Množství sebraného odpadu čítalo celkem jedenáct pytlů, jednu pneumatiku a vánoční stromeček.
Na sobotní úklid navázala místní základní škola, která v úterý provedla úklid podél cyklostezky
směrem ke Skalici.
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Děkuji všem, kteří se zapojili a pomohli s úklidem v obci i jejím okolí a byli ochotni obětovat svůj čas a
přiložit ruku k dílu. Pro pomocníky sobotní akce jsme připravili nápoje, sladkou odměnu a na závěr
jsme si opekli špekáčky na ohni.

Požární ochrana očima dětí 2019
„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 2019. V této soutěži jsme zvolili výtvarnou část, kde děti dle věkových kategorií
měli za úkol kreslit na vybrané téma „V domě hoří! A co teď?“.
Výtvarná díla dětí jsme předali do okresního kola.

Plnění odznaků odborností, specializací MH
Dle směrnice hry Plamen se činnost MH povinně rozšířila i o mimosportovní činnost, proto jsme zimní
a jarní přípravu museli doplnit o další učení, a i nové praktické zkušenosti. V letošním roce jsme si
vybrali a plnili odznak specializace STŘELEC.
STŘELEC po získání vědomostí a praktické zkoušce umí: bezpečně zacházet se vzduchovkou a zná její
údržbu; zasáhne 3x míčkem z 5 hodů cíl o průměru 3 m vzdálený 15 m; při střelbě ze vzduchovky se
střelí vleže na vzdálenost 10 m z deseti ran alespoň 7 špalíčků; zná bezpečnostní předpisy při střelbě.
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Získané teoretické informace a praktické návyky děti musí prokázat složením závěrečné zkoušky.
Zkoušku úspěšně ukončilo 9 dětí.
V rámci letního soustředění kolektivu mládeže jsme se připravovali na specializaci MH KUCHAŘ.
Příště lze navázat a rozšířit o další odbornosti a specializace MH.
Věřím, že všichni, kteří tuto zkoušku absolvovali, využijí nabyté vědomosti při své další činnosti nejen
u hasičů, ale i v běžném životě.
Celostátní hra plamen ročník 2018/ 2019 – žáci, dorost
V sobotu 18.května jsme soutěžili na okresním kole v Ostrově u Macochy v žákovských kategoriích.
Po prvním podzimním kole jsme pokračovali druhou soutěží, která ročník 18 /19 uzavírala.
Starší žáci v silné konkurenci obsadili krásné 10. místo z 32 soutěžících sborů. S mladšími žáky jsme
bohužel pro nedostatečný počet 8 dětí museli dvě disciplíny vynechat, protože nám jeden soutěžící
chyběl, a to se podepsalo i na výsledku, ale i tak mladší žáci celkově obsadili pěkné 16. místo z 35.
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Druhý den v neděli jsme do Ostrova vyjeli opět, a to soutěžit v kategoriích dorostenců jednotlivců,
kde Jabloňany nakonec reprezentovali 3 soutěžící. Michalovi K. se zadařilo a obsadil krásné první
místo v kategorii starších dorostenců, to pro něj znamenalo postup na krajské kolo Celostátní hry
plamen do Brna.

Krajské kolo celostátní hra plamen 2018 / 2019 – dorost jednotlivci
V neděli 9. června jsme se časně z rána vydali na stadion ČVUT na Kraví Horu v Brně, kde se konalo
krajské kolo hry Plamen v kategorii dorost. Čekání, podpora a příprava Michala se vyplatila, po
dlouhém slunném dni Michal K. v disciplínách 100 m překážek, dvojboj a písemný test z požární
ochrany obsadil nádherné třetí místo v Jihomoravském kraji v kategorii jednotlivců starší dorostenec.
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Noční soutěž v Senetářově
Před letními prázdninami, v sobotu 22. června, jsme se zúčastnili atraktivní noční soutěže v
Senetářově. Soutěž začínala navečer kategoriemi přípravek, následně mladší žáci, našim se podařilo
11. místo z 30 startujících. Po setmění před 22 hodinou odstartovali starší žáci, v této kategorii se
nám na základně nepodařil jeden ze tří spojů na rozdělovači, a i tak jsme následně obsadili 22. místo
z 26. Tradičně jsme s mládeží přespali ve stanech v místě konání soutěže, noc nám zpestřily bouřky, a
domů jsme vyráželi v neděli ráno za dešťových přeháněk.

Mikulášská soutěž ve vázání uzlů v Doubravici
Přijali jsme pozvání a již tradičně jsme se vydali na soutěž přes kopec do Doubravice nad Svitavou. V
sobotu 23. listopadu jsme soutěžili ve vázání uzlů na přesnost a čas a v druhé disciplíně určování
názvu topografických značek. Mladší žáci zabojovali, topografii zvládli bezchybně, uzly také a
výsledně obsadili krásné druhé místo z 12 soutěžících hlídek. Starší žáci zabrali na uzlech, kde obsadili
druhé místo, bohužel na topografii chybovali, a to znamenalo propad na celkově předposlední 9.
místo ve své kategorii. Na vyhlášení soutěže dorazil Mikuláš se svojí družinou a zdatně pomohli
pořadatelům postrašit děti.
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Hasičský areál v Luhu
Na hasičském sportovišti v Luhu jsme dokončili terénní práce na rozšíření tréninkových ploch.
Střídavě se „sportovním družstvem mužů“ udržujeme 100m trať jednotlivců a dráhu na štafetu 4x60
m překážek za rybníkem.
-

v dubnu jsme provedli rozmístění překážek pro trénink na 100 m překážek, dvojboj a štafetu
4x6 m,
v rámci prázdninového soustředění mládeže jsme provedli obsečení sportovních překážek a
mezí v okolí sportovních drah a ořez křovin zasahujících do sportovních ploch,
koncem září jsmepo skončení venkovní tréninkové přípravy jsme přemístili všechny sportovní
překážky a uložili jsme je do skladu k zimnímu spánku,
14. listopadu jsme v rámci kroužku mládeže Hasič realizovali úklid spousty listí a poslední
sečení trávy v hasičském areálu v Luhu.

Financování činnosti kolektivu mládeže SDH Jabloňany
Zabezpečení provozu a činnosti KM Jabloňany
Vybrané příjmy a výdaje SDH na kolektiv mládeže v roce 2019
-

Elektroodpad 3748,Na základě žádosti podané v roce 2018 se nám podařilo získat prostředky z Ministerstva
mládeže a tělovýchovy z programu Můj klub 19 ve výši 45 100,-. Tento dotační titul je určen
na financování provozních nákladů pro sportovní činnost mládeže.

Z těchto prostředků jsme hradili především provozní výdaje:
-

startovné na soutěžích,
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-

pohonné hmoty do požární stříkačky,
pronájem dodávky, cestovné na soutěže,
strava,
soustředění KM (strava na soustředění, projekční plátno, kempingové sezení, zajištění
volnočasových aktivit pro mládež).

Podpora činnosti MH, poděkování našim partnerům a příznivcům kolektivu mládeže SDH Jabloňany
Někteří aktivní rodiče pomáhají s dopravou mládeže na soutěže a činností kolektivu svými osobními
automobily, při těchto cestách jsme najezdili asi 3400 km.
Činnost Kolektivu mládeže SDH Jabloňany v roce 2019 výrazně podpořena prostředky od:
-

Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže

Programu MŮJ KLUB dle předloženého projektu: Projekt Zvýšení fyzické přípravy mladých hasičů SDH
Jabloňany 2018:
-

Obec Jabloňany,
SDH Jabloňany.

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 zmíněným partnerům a věřím v další případnou spolupráci.
Děkuji pomocníkům, aktivním rodičům za pomoc při dopravě a pomoc při časově náročných akcích
kolektivu mládeže.

Přehled odpracovaných hodin
Přehled odpracovaných hodin souvisejících s činností kolektivu mládeže v roce 2019:
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-

zajištění činnosti volnočasové aktivity mladých hasičů „kroužek hasič“ (vedoucí mládeže): 415
hodin,
zajištění činnosti, příprava materiálu a vybavení na soutěže, absolvování soutěží (vedoucí
mládeže): 358 hodin,
získání informací, zpracování, podání žádosti o dotace, zpracování projektů a následné
realizace (MŠMT 2018): 15 hodin,
údržba areálu: 45 hodin,
preventivně výchovná činnost (požární prevence): 75 hodin (z toho Havlíček Josef ml.60 hod).

Požární prevence
Josef Havlíček mladší, držitel získané odbornosti Preventista druhého stupně v oblasti Požární
prevence, se zúčastnil 9. dubna semináře o požární prevenci pořádaném na centrální hasičské stanici
HZS JMK v Blansku.

Preventivně výchovná činnost (PVČ) Hasík v oblasti PO a OOB
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 2019:
-

Dny otevřených dveří v depozitáři TM v Brně 27. – 28. 4.,
nemocnice zvířátek VOŠZ Brno 24. 5.,
krajská soutěž JSDH ve vyprošťování u dopravních nehod Velké Opatovice 25. 5.,
otevření nové Hasičské stanice v Lysicích 17. 8.,
Festival vědy dopravní hřiště Riviéra Brno 7. 9.,
Den Městské policie Brno - koupaliště Riviéra v areálu dopravní výchovy Brno 28. 9.
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PVČ stánek Hasík v Jabloňanech
-

Zakončení školního roku pro ZŠ Jabloňany a MŠ Obora 26.6.,
rozloučení s prázdninami 31.8.

Rozhodčí požárního sportu
Josef Havlíček ml. se zúčastnil soutěží pořádaných na území JMK v žákovských,
dorosteneckých i dospělých kategoriích v průběhu roku 2019:
-

pomocní rozhodčí Plamen Ostrov u Macochy 18. 5.,
rozhodčí Dorost Ostrov u Macochy 19. 5.,
okresní kolo v Požárním sportu Blansko stadion ASK 29. 6.,
krajské kolo v Požárním sportu stadion VUT Brno 3. 8.

(podklady a foto k PVČ, článek: Dny otevřených dveří.. dodal Josef Havlíček ml.)
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Dopravní automobil 2020
V roce 2019 obec požádala o tuto dotaci opakovaně a získala ji, v pořadníku hodnocení potřebnosti
provedeném HZS jsme opět obsadili první místo. Již začaly potřebné úkony k pořízení fungl nové
dodávky. Doufáme, že v průběhu roku 2020 nám dopravu ulehčí nově pořízený dopravní automobil.
Podání žádosti o dotaci na a výstavbu nové hasičské zbrojnice
Pro zajištění vlastních adekvátních parkovacích prostor pro současnou obecní techniku, doposud
chybějící zázemí pro JSDH, včetně prostoru (školící místnosti / klubovny) nejen pro kolektiv mládeže a
další potřeby obce a spolků. Obec v roce 2017 zahájila přípravné kroky k realizaci, zpracovala
projektovou studii stavby a podala žádost o dotaci. Bohužel nepodáním žádosti o dotaci v roce 2018
jsme ztratili již blížící se reálné pořadí. V roce 2019 vedení obec podalo znovu žádost o dotaci na
stavbu hasičské zbrojnice. Opakovaným podáváním žádosti v následujících letech se naše šance
každoročně budou zvyšovat.
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Plán práce na rok 2020
1. Zapojení sportovního družstva mužů a družstva MH do soutěží dospělých:
-

postupových soutěží dospělých
VC Blanenska,
VC Prostějovska, VC Vyškovska a jiných vybraných pohárových a ligových soutěží i mimo JMK,
soutěže DSO Svitava,
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:
-

2. jarním kole celostátní hry Plamen 2019/2020,
1. podzimním kole celostátní hry Plamen 2020/2021,
vybraných soutěžích zařazených do OLM,
soutěžích MH konaných v rámci celé ČR,
soutěže DSO Svitava.

4. Vzdělávání a zdokonalování kolektivu MH v základech požární ochrany
5. Zapojení se do získávání odznaků odborností a specializací Mladých hasičů.
6. Zapojení se do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
7. Příprava a tréninky družstev na soutěže (mládež i muži).
8. Spolupráce s okolními sbory.
9. Pokračování v preventivně výchovné činnosti Hasík.
10. Dle zájmu účast s technikou na výstavách, výročích a ukázkách v rámci JMK.
11. Uspořádání pouťových posezení.
12. Sběr železného šrotu, elektroodpadu a starého papíru.
13. Uspořádání dopoledne s hasičskou tématikou pro místní ZŠ a MŠ Obora.
14. Vybudování skladu ve sportovním areálu v Luhu.
15. Rozšíření tréninkových prostor.
16. Další úpravy v areálu v Luhu.
17. Údržba a opravy hasičského vybavení, zázemí techniky, údržba překážek, zázemí a vybavení.
18. Spoluúčast na pořádání akcí v obci a v okolí.
19. Účast na Macocha Veteran Tour s AS 16, v případě otevření kategorie užitkových vozidel.
20. Zapojení se do úklidu v obci a jejím okolí a brigády na čištění lesů v okolí obce.
21. Uspořádat zájezdy a výlety pro členy SDH a MH a případnými dalšími zájemci.
22.Dále spolupracovat s partnery a sponzory.
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23.Dále spolupracovat s obcí Jabloňany, JSDH a ostatními spolky v obci.
24. Dále usilovat o získávání dotačních titulů.
25. Spolupracovat a podporovat pořízení automobilu, případně hasičské zbrojnice.
26. Uspořádat soutěž v PÚ Velké ceny Blanenska.
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Příloha č.1: Výsledková tabulka muži
Žernovník
Senetářov
Ostrov u Macochy
Žďár
Velké Opatovice
Pamětice
Černovice
Němčice
Sychotín
Lysice
Sudice
Šaratice
Hartmanice

Čas
NP
20,20
19,24
22,88
24,56
21,37
20,19
NP
19,94
NP
21,20
20,41
19,81
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Pořadí
24
18
16
25
23
20
21
19
8
23

Příloha č.2: Odpracované hodiny
Odpracované hodiny 2019
Akce: Počet hodin
Budování Skladu v Luhu
Příprava a organizace pouťového posezení
Údržba techniky (SDH + JSDHo)
Údržba a úpravy sport. areálu v Luhu
Administrativa
Ostatní aktivity
Údržba sportovního vybavení
Zpracování žádostí o dotace a dary
Preventivně výchovná činnost
Kroužek Hasič
Činnost MH – hodiny vedoucích
Celkem:
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364
292
20,5
126
104
114
25
23
75
415
358
1916

Příloha č.3: Hospodaření sboru
Roční přehled příjmů a výdajů dle jednotlivých činností SDH Jabloňany
příjem

výdej

Celkový
součet

Činnost

Položka

cvičiště

materiál

-18 130

-18 130

občerstvení

-161

-161

-18 291

-18 291

Celkem z cvičiště
mládež

dary, dotace

45 100

materiál

-35 075

-35 075

občerstvení

-11 131

-11 131

-3 659

89

-18 565

-18 565

-68 430

-19 582

-3 000

-3 000

-532

10 943

-4 324

-4 324

-9 421

11 945

0

0

služby

3 748

cestovné
Celkem z mládež
organizace

45 100

48 848

dary, dotace
materiál

11 475

občerstvení
služby

21 366

cestovné
Celkem z organizace

32 841

-17 277

15 564

pouťová

služby

131 743

-553

131
190

zboží

121

-78 068

-77 947

Celkem z pouťová

131 864

-78 621

53 243

sport

7 500

dary, dotace

7 500

materiál

-12 847

-12 847

služby

-2 200

-2 200

cestovné

-8 232

-8 232

Celkem z sport

7 500

-23 279

-15 779

Celkový součet

221 053

-205 898

15 155
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