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1 Základní informace 

Název:  Jednotka sboru dobrovolných hasičů  

obce Jabloňany. 

Zařazení jednotky v plošném poplachovém plánu: 

Jednotka kategorie JPO V,  

s předurčeností k Ochraně obyvatelstva  

pro ORP Boskovice a Jihomoravský kraj 

Evidenční číslo JPO: 621186 

Zřizovatel JSDH: Obec Jabloňany 

Adresa zřizovatele: Jabloňany 88,  

PSČ 679 01 Skalice nad Svitavou 

Adresa požární zbrojnice: Jabloňany 137 

Velitel JSDH: Machač Petr 

Počet členů JSDH: 19 

Web:  www.hasicijablonany.cz 

FB:  @hasicijablonany 

 

http://www.hasicijablonany.cz/
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2 Organizace a členové JSDH Jabloňany 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Jabloňany zřídilo1 v souladu s platnými právními předpisy 

zastupitelstvo obce Jabloňany jako organizační složku na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a nařízení Jihomoravského kraje. Jednotka je zařazena mezi základní složky 

integrovaného záchranného systému v kategorii JPO V s předurčeností pro ochranu obyvatelstva pro ORP 

Boskovice a JMK.  

U JSDH Jabloňany se jedná o jednotku s místní působností, která zpravidla zasahuje na území svého 

zřizovatele, obce Jabloňany, s povinností výjezdu do 10 minut. Svolání jednotky je prováděno pomocí SMS a 

AMDS voláním některým členům na mobilní telefon. Jednotný dálkově řízený způsob svolávání pomocí 

rotační sirény prostřednictvím KOPIS HZS JMK není v Jabloňanech zřízen. 

Tabulka: Seznam členů JSDH Jabloňany v roce 2019 

Označení Funkce Jméno Specializace 

  
Velitel jednotky Machač Petr Velitel, Technik OOB, Strojník, Pilař 

  
Zástupce velitele Horák Jan Velitel, Technik OOB, Pilař, Zdravotník2 

  
Velitel družstva Štarha Jakub Velitel 

  
Technik OOB Machač Jaroslav Strojník, Technik OOB, Pilař 

  
Strojník Petržela František Strojník 

  
Strojník Vlach Lukáš Strojník, Pilař 

  
Hasič Petržela Jiří Strojník 

  
Strojník Zachoval Josef Strojník 

  
Hasič Horáková Iva Zdravotník2 

  
Hasič Prudký Milan  

  
Hasič Musil Michal   

  
Hasič Dvořák Martin ml.   

  
Hasič Horák Jiří88   

  
Hasič Horák Jiří95   

  
Hasič Hubený Pavel   

  
Hasič Kužela Tomáš   

  
Hasič Tomášek Radek   

  
Hasič Vlach Roman   

  
Hasič Zachoval Lukáš   

 

                                                            

1
 JSDH zřízená dle zákona o IZS v roce 2001 navazovala na původně ustanovenou jednotku sboru dobrovolných hasičů 

obce ustanovenou v roce 1996 dle původního zákona o požární ochraně.  

2
 Zdravotník Českého červeného kříže 

https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535519&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535515&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535513&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535510&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535507&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535507&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535507&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535507&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535505&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535505&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535505&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535505&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535505&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535505&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535505&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535505&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535505&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535505&width=900
https://www.lhotarapotina.eu/image.php?nid=445&oid=2535505&width=900
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2.1 Přehled zapojení jednotlivých členů JSDH 

Během roku proběhlo 12 zásahů (u mimořádných událostí), 12 činností pro zřizovatele (obec) nebo občany, 

19 společných nebo organizovaných akcí odborné přípravy jako jsou výcviky, školení a kurzy (mimo 

individuální přípravu nebo samostatné e-learningy) a minimálně 30 činností při údržbě. 

 

Graf: Přehled účasti jednotlivých členů dle jednotlivých typů činností v roce 2019 (jednotlivé akce pro výjezdy, 

činnost a odbornou přípravu). 

Celkem v roce 2019 věnovali členové JSDH 1161 hodin svého času na výjezdy (zásahy), činnosti pro obec nebo 

občany, odborné přípravě, údržbě nebo administrativním činnostem pro zajištění organizace a fungování 

jednotky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Struktura odpracovaných hodin členy JSDH v roce 2019.

Hodiny
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338
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122

1161        Celkem hodin v 2019
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Tabulka: Detailní přehled odpracovaných hodin jednotky a jednotlivých členů v roce 2019: 

Účastník Zásahy 
Činnosti 
pro ob. 

Odb. 
příprava 

Údržba 
Pohoto-

vost 
Admini-
strace 

Celkem 

Machač Petr 5 26 68 82 8 60 248 

Horák Jan 19 22 62 60 8 22 194 

Machač Jaroslav 16 20 68 51 8 20 183 

Vlach Lukáš 4 20 62 40 8 0 134 

Petržela František 16 4 51 43 8 4 126 

Petržela Jiří 16 8 40 25 0 0 89 

Horáková Iva 0 10 42 7 0 16 75 

Prudký Milan 8 8 42 8 0 0 66 

Musil Michal 0 0 0 18 0 0 18 

Štarha Jakub 0 4 8 0 0 0 12 

Kužela Tomáš 0 0 5 0 0 0 5 

Tomášek Radek 0 0 5 0 0 0 5 

Horák Jiří95 0 0 0 2 0 0 2 

Zachoval Josef 0 0 0 2 0 0 2 

Dvořák Martin 1 0 1 0 0 0 2 

Horák Jiří88 0 0 0 0 0 0 0 

Hubený Pavel 0 0 0 0 0 0 0 

Vlach Roman 0 0 0 0 0 0 0 

Zachoval Lukáš 0 0 0 0 0 0 0 

Celkový součet 86 122 454 338 40 122 1161 

Struktura činností 7% 17% 33% 29% 3% 11% 100% 

 

 

Fotografie: Výdej připravené adventní polévky při rozsvěcování adventního stromku. 
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3 Zásahová činnost a činnost pro zřizovatele 

3.1 Zásahová činnost 

V roce 2019 jednotka vyjížděla  

k 12 zásahům, které se týkaly především 

odstraňování stromů. Z toho 3 byly 

v rámci OOB JMK na odstraňování 

následků povodní nebo v jednom případě 

jsme zajišťovali týlové zabezpečení  

pro zasahující hasiče a složky IZS u zásahu 

většího rozsahu.  

Zásahy při lokálních povodních na území 
JMK 
V pátek 14. 6. 2019 v 15:30 JSDH Jabloňany v rámci předurčenosti OOB na výzvu KOPIS HZS JMK vyjela k 

Technické pomoci do Ivanovic na Hané, Chvalkovic - stoupající hladina potoka. Našim úkolem bude čerpání 

zatopených prostor – takto zněly prvotní informace v době výjezdu. 

Od příjezdu na místo události jsme zasahovali při likvidaci následků nočních přívalových srážek v obci 

Chvalkovice na Hané. Na místě jsme spolupracovali s dalšími jednotkami. Po příjezdu na místo jsme na našem 

úseku vystřídali JSDH Rousínov, která na místě zasahovala spolu s dalšími jednotkami od dopoledních hodin. 

Při odčerpávání jsme postupně nasadili všechna naše čerpadla. Odčerpávali jsme studny, sklep a vodní lagunu 

v zahradě rodinného domu. Následující den v čerpání pokračovaly další povolané jednotky. Členové jednotky 

se vrátili ve 22:15 zpátky na základnu do Jabloňan.  

Bouřka v Jabloňanech a okolí 
V neděli 21. 7. 2019 se před dvanáctou hodinou přehnala přes blanenský okres silná bouřka doprovázená 

krupobitím a deštěm, která nevynechala ani Jabloňany a okolí. K první události jsme na výzvu krajského 

operačního střediska HZS JMK vyjížděli v 11:57. 

Během odpoledne jsme řešili především popadané stromy v Jabloňanech a příjezdových komunikacích a to na 

sedmi místech. Stromy jsme za pomocí motorové pily odstranili a provedli úklid komunikací. Dále jsme ve 

spolupráci se Starostou obce Jabloňany provedli monitoring situace v obci a v rámci činnosti jednotky jsme 

provedli úklid komunikace v Luhu. Na základnu jsme se vrátili krátce před 15 hodinou. 

Fotografie: Zásah TP odstranění stromů 21. 7. 2019. po vichřici 
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Požár rodinného domu v Černovicích 
V pátek 20. září jsme po 15 hodině na žádost 

HZS JMK vyjeli k rozsáhlému požáru rodinného 

domu plnit úkoly OOB a to: prvotně zřídit 

čerpací stanoviště vody pro doplňování 

hasičských cisteren a zajistit týlového zázemí 

pro zasahující.   

Po příjezdu do Černovic jsme dle požadavků 

velitele zásahu připravili týlové zázemí pro 

zasahující jednotky ve spolupráci s JSDH 

Okrouhlá a místními obyvateli. Při setmění jsme 

provedli osvětlení požářiště za pomoci našich světel a přenosné elektrocentrály. Do Jabloňan jsme se vrátili  

po 22 hodině.   

3.2 Činnost pro zřizovatele 

V 2019 bylo 12 činností jako např. kácení nebo ořez 

dřevin u Včelína, v Luhu nebo u občanů, úklid 

komunikací nebo zajištění elektrocentrály pro hlášení 

rozhlasu při dlouhodobějším výpadku elektrické 

energie v celé obci. 

 

 
Fotografie: Odstranění stromu v zahradě občana.  Fotografie: Činnost pro obec odstranění  

třešní „U včelína“. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Úklid komunikace v Luhu. Foto: Sršní hnízdo z likvidace obtížného hmyzu 
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4 Odborná příprava členů JSDH 

4.1 Základní pravidelná odborná příprava 

Jednotka musí mít zpracovaný roční plán pravidelné odborné přípravy. Tento plán se zpracovává na základě 

ročního plánu pravidelné odborné přípravy, který vydává GŘ HZS ČR. Roční plán pravidelné odborné přípravy 

může velitel jednotky upravit dle předurčenosti jednotky. 

Pravidelnou odbornou přípravu členů jednotky obce Jabloňany a jejich členů organizuje a ověřuje její velitel. 

Cílem této přípravy je prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů. Dle možností jsme se scházeli 

pravidelně v průběhu celého roku. Pravidelná odborná příprava se provádí v rozsahu min. 40 hodin ročně. 

Odborná příprava se skládá z teoretické a praktické části. Ta je zaměřena především na obsluhu požárních 

automobilů a obsluhu věcných prostředků ve výbavě JSDH.  

Přehlednou účasti členů na odborné přípravě najdete v tabulce v kapitole 2.1 Přehled zapojení jednotlivých 

členů JSDH. 

Školení pilařů 

V průběhu roku hasič obsluhující řetězovou motorovou pilu každoročně musí  absolvovat praktický výcvik 

v kácení a práci s pilou a i teoreticky – praktickou část tzv. Elearning  = výuka online prostřednictvím 

počítačového programu, doklad o úspěšném absolvování teorie a každoroční písemné zkoušce 

prostřednictvím elearningu Certifikát se musí dokládat pro případnou kontrolu JSDH. 

Školení bezpečnosti práce a řidičů používajíc obecní techniku 

Koncem dubna jsme absolvovali školení 

bezpečnosti práce a tzv. školení referentů – 

řidiči / strojníci obsluhující obecní hasičskou 

techniku. 

Školení velitelů  

Začátkem roku se zúčastnili školení velitelů  

na HS Boskovice Jan H. a Jakub Š. 

Prověřovací cvičení 

Závěrem roku velitel JSDH se starostou obce 

Jabloňany prostřednictvím KOPIS HZS JMK 

vyhlásili JSDH požár odpadu, popelnice před 

rodinným domem na Kocimberku, po příjezdu 

členové JSDH provedli uhašení a zjistli, že se 

jedná o prověřovací cvičení. 

Závěrečné přezkoušení členů JSDH 

Aktivní členové JSDH 4. ledna 2020 úspěšně absolvovali závěrečné přezkoušení a zakončili tak odbornou 

přípravu roku 2019. Zkouška se skládala z písemného testu, ústní a praktické zkoušky. 

4.2 Vybrané akce odborné přípravy JSDH Jabloňany 

Výcvik s použitím dýchací techniky při „požáru restaurace“ v Lysicích 

Přijali jsme nabídku k společnému výcviku s JSDH Lysice, kdy 16. 3. se naši členové zapojili do výcviku se 

zapůjčenými dýchacími přístroji. Jako další průzkumná skupina provedli průzkum a vynášení materiálu a to při 

simulovaném požáru zakouřené nízké budovy v areálu koupaliště v Lysicích. 

Fotografie: „Náročný výcvik“ ;-)  
při zkoušce čerpadel v Luhu. 
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Fotografie z výcviku s JSDH 

Lysice s využitím dýchací 

techniky. 

 

 

 

 

 

 

 

Společný výcvik jednotek  OOB  

Ve dnech 26. 4. a 27. 4. se členové JSDH 

Jabloňany zúčastnili výcviku určeného pro 

jednotky předurčené k ochraně obyvatelstva v 

Jihomoravském kraji. Již šestý ročník tentokráte 

proběhl v prostorách HZS JMK zařízení Tišnov a 

byl zaměřen na technické zásahy. Na pěti 

modelových stanovištích jsme měli možnost 

prakticky vyzkoušet   

 práci s motorovou pilou 

 plnění protipovodňových pytlů a stavbu 
protipovodňových hrází 

 opravu poškozených střech včetně 
jištění hasičů proti pádu ze střechy 

 práce ve výškách, základy lezeckých technik a sebezáchranu slaněním 

 první pomoc - úkony zachraňující život, ošetření zraněných, použití AED 
 

Výcvik  

obsluhy čerpadel  

V srpnu jsem provedli 

výcvik v obsluze 

přenosných čerpadel  

 pevně zabudovaného 

čerpadla ve vozidla 

CAS 15 Daf, místem 

výcviku byl hasičský 

areál v Luhu a jeho 

okolí. 
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5 Technika, vybavení a její údržba 

5.1 Přehled hlavní techniky a agregátů ve vybavení JSDH Jabloňany v roce 2019 

V roce 2019 disponuje  JSDH Jabloňany následující mobilní technikou a agregáty. 

Hlavní technika JSDH Jabloňany 

Označení Podvozek Rok výroby 

Automobilová stříkačka (AS 16) 
v Jabloňanech od r. 1989 

SACHSERING (IFA) S4000-1 1966 

Cisternová automobilová stříkačka 15 (CAS 15) 
v Jabloňanech od r. 2012 

DAF 45-160 Ti 1994 

Nákladní valníkový přívěs  Agados ALUX 26 2015 

Agregáty JSDH Jabloňany 

Označení Typ Rok výroby 

Přenosná elektrocentrála EC-HONDA ECT 7000F 2009 

Přenosná elektrocentrála  EC-HERON 2000                                                 2019 

Elektrické kalové čerpadlo KČE-HCP AS 215 2011 

Motorové kalové čerpadlo KČM-HERON - 1200 2016 

Motorová pila řetězová MPŘ-STIHL 310 2008 

Motorové plovoucí čerpadlo PMČ-PH-CYKLON 1 2015 

 

5.2 Přehled osobních ochranných prostředků 

Osobní ochranné pracovní prostředky Využití Počet ks Rok pořízení 

Obuv zásahová Zeman Osobní 7 2008 

Obuv zásahová Speciál Osobní 4 2008 
 Osobní 4 2009 

Obuv zásahová Lukov (Yuma) Osobní 4 2017 
 Osobní 2 2019 

Oděv zásahový třívrstvý DEVA Patriot Osobní 6 2014 
  Osobní 3 2017 
 Osobní 2 2019 

Oděv zásahový, jednovrstvý DEVA BUSHFIRE Kolektivní 5 2008 
 Kolektivní 3 2009 

Přilba zásahová Gallet F1 SF Kolektivní 10 2009 

Svítilna na přilbu LED ProPolymer 4AA LED Atex Kolektivní 4 2014 

Svítilna na přilbu UK 4AA eLED RFL4AA LED Atex Kolektivní 6 2019 

Kukla ochranná, nehořlavá DEVA Kolektivní 13 2017 

Rukavice pro technické zásahy Holík PENELOPE, LESLEY Osobni 12 2017 

Rukavice pro hašení požárů Holík Tiffany Kolektivní 10 2008 

Opasek Singing Rock Pole II 
Kolektivní 
Kolektivní 

4 
2 

2014 
2019 
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5.3 Dovybavení JSDH Jabloňany v průběhu roku 2019 

Vybavení od nadace Agrofert 

Počátkem měsíce května jsme převzali nové vybavení od nadace 
Agrofert. Díky příspěvku ve výši 38 tisíc korun od nadace pořídila 
obec nové vybavení pro osvětlení místa zásahu. Jedná se  
o následující výbavu: 

 Invertorová benzínová elektrocentrála o výkonu 2 kW. 
Díky tichému provedení je elektrocentrála vhodná pro 
provoz související s činnostmi na úseku ochrany 
obyvatelstva 

 Osvětlovací stativ výšky 3,5m doplněný o pracovní 
světlomet o světelném výkonu 200W v LED provedení 

 Dva kusy technického osvětlení o světelném výkonu 
50W v LED provedení 

Po nezbytných administrativních krocích a proškolení obsluhy 
bylo vybavení zařazeno do výjezdu JSDH.  

Vybavení pořízené z dotace JMK s finanční spoluúčastí obce 

 Elektrický varný bojler 

 2x zásahová obuv,  

 2x zásahový třívrstvý oděv,  

 1x záchranné lano,  

 2x polohovací opasky,  

 6x LED svítilny na přilbu včetně držáků 

Vybavení pořízené z běžného rozpočtu JSDH 

 Transportní vak na vybavení, transportní vak na lano, 
chránička lana 

 6x lanové úvazky k polohovacím opaskům včetně 
karabiny, 2x karabina 

 přilba dřevorubecká 

 palubní kamera 

 2x pracovní led aku svítilna 
 

5.4 Údržba techniky, vybavení 

Na údržbě techniky a hasičské zbrojnice jsme 
v roce 2019 odpracovali 338 hodin, kromě 
každoročních činností jako jsou STK, revize 
elektrospotřebičů a prostředků osobního 
jištění to byla letos především výroba 
hliníkové bedny. 

Svépomocně vyrobená hliníková bedna na 
uložení rozměrnějšího hasičského vybavení je 
umístěna na střeše nástavby hasičského 
cisterny Daf.  Tyto doposud chybějící úložné 
prostory využijeme pro umístění ženijního 
nářadí a dalšího vybavení. 
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Fotografie: Kontrolní provoz čerpadel včetně zapojení čerpadla z CAS a výcvik. 

5.5 Dopravní automobil JSDH Jabloňany 

V roce 2019 obec požádala o dotaci od GŘ HZS ČR opakovaně a dotaci, kterou obec téhož roku získala a opět 

obsadila první místo z hlediska kritérií při hodnocení potřebnosti DA. Již začaly potřebné úkony k pořízení 

fungl nové dodávky a doufáme, že podaří v průběhu roku 2020 dokončit pořízení nové dodávky, které nám 

ulehčí dopravu v rámci JSDH , ale i v rámci činnosti kolektivu mládeže.  

5.6 Podání žádosti o dotaci na a výstavbu nové hasičské zbrojnice  

Aktivně spolupracujeme s obcí při zajištění prostředků, které by nám umožnily zajištění vlastních adekvátních 

parkovacích prostor pro současnou obecní techniku, doposud chybějícího zázemí pro JSDH a současně i 

prostoru jako školící místnost a klubovna nejen pro JSDH, ale i 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 obce podalo znovu žádost o dotaci na stavbu hasičské zbrojnice. Opakovaným podáváním žádosti 

v následujících letech se naše šance každoročně budou zvyšovat.  

 
Fotografie: Prohlídka naší cisterny při Hasičském dopoledni pro místní ZČ a MŠ Obora. 
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6 Financování JSDH 

Financování činnosti JSDH je zajišťováno prostřednictvím zřizovatele Obce Jabloňany s výraznou podporou 

Jihomoravského kraje (týká se náhrad za realizovanou odbornou přípravu, zásahy mimo katastr obce zpravidla 

v rámci předurčenosti OOB nebo případně dotace na vybavení a zvýšení akceschopnosti JSDH). Náklady 

spojené se zásahem a činnosti v katastru obce zřizovatele (v Jabloňanech) nejsou propláceny, hradí je obec 

z běžného rozpočtu vyčleněného pro JSDH.  

V roce 2019 bylo v plánovaném obecním rozpočtu obce Jabloňany na činnost JSDH počítáno s 50 tis. Kč na 

provoz JSDH (oproti minulým letům navýšeno o 5 tis. z důvodu nově vzniklého pojištění úrazu, odpovědnost 

JSDH a řidičů  6,1 tis.). 

Skutečné výdaje na činnosti JSDH za rok 2020 činily 210 tis., z toho obec Jabloňany hradila  ze svých zdrojů 68 

tis. Kč, zbývající zdroj financování a výdaje uvedeny v tabulce níže. 

Výdaje JSDH Tis. Kč Financování JSDH Tis. Kč 

Nákup nového vybavení  72,2 Původní rozpočet obce na JSDH  
pro rok 2019 50,0 Nákup materiálu 29,9 

Nákup ochr. pomůcek 6,9 Zvýšení rozpočtu obce na JSDH o 
spoluúčast na dotaci JMK na vybavení 18,5 Nákup PHM a ost. pr. 10,4 

Pojištění 6,1 Dotace JMK na pořízení vybavení 44,0 

Nájem gar. stání v družstvu pro AS16 4,8 
Služby (lékař. prohlíky, revize, ...) 7,0 Dotace JMK náhrady za školení  

a výjezdy 24,1 Opravy 66,6 
Cestovné a pronájem dodávky 5,8 Pojistné plnění a spoluúčast 3 73,1 

Výdaje celkem 209,6 Zdroje celkem 209,6 

 

Mimo výše uvedené výdaje byla 

díky příspěvku Nadace Agrofert 

38 tis. Kč ještě pořízena 

elektrocentrála s příslušenstvím 

pro osvětlení. Příspěvek byl 

získán na základě žádosti, kterou 

jsme podali v roce 2018, a bylo 

hrazeno přímo Nadací mimo 

rozpočet obce. 

 

Fotografie: Pořízené vybavení z  

účelového neinvestičního 

dotačního programu: Podpora 

jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihomoravského kraje 

na období 2017 – 2020 

                                                           

3 Od listopadu 2018 bylo provedeno pojištění JSDH na rizika a případné možné vzniklé škody související se zásahem a 

celkovou činností JSDH. Dále úrazové pojištění pro aktivní členy a připojištění odpovědnosti pro členy řídící obecní 

hasičská vozidla. Toto pojištění jsme začátkem roku 2019 upotřebili na pokrytí vzniklé škody na hasičské cisterně. 
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7 Ostatní a preventivně 

výchovná činnost 

31. 2. 2019 Sáňkiáda  

Díky sněhové nadílce jsme  pomohli vedoucím 
kolektivu mládeže s organizací sáňkiády pro děti 
31.2., kterou si dle nadšených ohlasů všichni 
zúčastnění náramně užili. 

 

 

 

6.4. 2019 Sběr elektroodpadu a starého papíru 

Členové JSDH zapojili a pomohli kolektivu mládeže SDH Jabloňany se sběrem  elektroodpadu svozem po obci. 

Ke svozu byl použit obecní traktůrek a hasičská cisterna s přívěsy. 

6.4. 2019 Ukliďme Česko, ukliďme si Jabloňany 

Již po páté jsme se zapojili do celorepublikové akce. Úklid provedl kolektiv mládeže za pomoci svých 

vedoucích, členů JSDH a dalších dobrovolníků.  

Množství sebraného odpadu čítalo celkem jedenáct pytlů odpadu, jednu pneu a vánoční stromeček.  

26. 6. 2019 Zakončení školního roku  

pro ZŠ Jabloňany a MŠ Obora  

Již 6. rokem společně s kolektivem mládeže 
jsme uspořádali hasičské dopoledne v areálu 
v Luhu pro 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. 

Presentovali jsme svoji činnost. Po záchraně 
tonoucího si děti se zájmem prohlédly 
techniku a vybavení jednotky. Děti se svezly 
hasičským autem po okolí obce. 
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31. 8. 2019 Rozloučení s prázdninami  

 Již tradičně jsme připravili lanovku dlouhou cca 60 m, letos jsme zvolili více adrenalinovou trasu přes roh 
rybníka. 

 Letos nově díky Ivě Horákové a Českému červenému kříži Blansko si mohli přítomní vyzkoušet úkony 
zachraňující život a na figuríně napojené na počítač vyzkoušet laickou resuscitaci člověka 

 
Fotografie: Lanová dráha pro mládež při rozloučení s prázdninami a další stanoviště. 
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Srpen: Soustředění kolektivu mládeže SDH Jabloňany 

V posledním prázdninovém týdnu jsme zapůjčili týlové zázemí, vybavení JSDH pro vícedenní soustředění 

Kolektivu mládeže SDH Jabloňany  a připravili jsme pro děti a mládež večerní stezku odvahy ve sportovním 

areálu a jeho blízkém okolí.  

 

Hasičská svatba  

V sobotu 5.10. jsme za vydatného deště „štěstí z oblohy“ 
doprovodili Ivu a Honze Horákovi na státním zámku 
Rájec při jejich svatebním dni. Připravili slavobránu 
z hasičských hadic, zalíkování a následně jsme 
doprovodili jsme svatební kolonu s naší CAS na hostinu 
do Bořitova. 

Večer jsme v rámci svatebního programu ve 

spolupráci s členy Humanitární jednotky 

Českého červeného kříže Blansko připravili 

překvapení novomanželům. Byl vyhlášen 

výjezd k zásahu a Honza musel uhasit psí 

boudu a následně s Ivou provedli zastavení 

masivního krvácení u svatebčana.  
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Drakiáda 2019 

V neděli 27. října jsme uspořádali v dolní části obce u Tabule s kolektivem mládeže SDH novou akci a to 

drakiádu. Slunné počasí nám přálo, vítr měl dostatečnou intenzitu a obavy z malého zájmu se rychle 

rozplynuly. 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 návštěvníky výborný domácí svařák. Na závěr nemohlo chybět opékání párků 

na ohni. 

 

Rozsvícení vánočního stromu a Adventní polévka 
První adventní neděli jsme se spolupodíleli na rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou. Nově jsme 

pro přítomné připravili adventní čočkovou polévku a nabídli ji spoluobčanům včetně možnosti k posezení. Dle 

velmi kladného ohlasu i přidávání se polévka vydařila, za což děkuji kuchařům Ivě a Honzovi Horákovým.  

 

 

Fotografie: Příprava a ústroj před likvidací obtížného hmyzu v boudě ve sport. areálu v Luhu, 20. 8. 2019. 

8 Zkratky a základní pojmy 

DA Dopravní automobil 
IMZ  Instruktážně metodické zaměstnání 

(praktický odborně zaměřený výcvik ve 
spolupráci s HZS) 

JPO Jednotka požární ochrany 
JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
HZS Hasičský záchranný sbor 

KOPIS HZS JMK  Krajské operační informační 
středisko HZS Jihomoravského kraje 

OOB Ochrana obyvatelstva 
ORP Obec s rozšířenou působností 
OP Odborná příprava 
PVČ Preventivně výchovná činnost 
TP Technická pomoc 

 


