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Zpráva o činnosti SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany
za rok 2017
Identifikační údaje organizace:
Název: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany
Sídlo: Jabloňany 137, 679 01 Skalice nad Svitavou
Rok založení: 1907
IČ: 43420451
V Jabloňanech 20. 1. 2018
Bratři a sestry, vážení hosté,

dovolte mi seznámit Vás s činností našeho sboru za období roku 2017. Poslední výroční valná
hromada se konala 21. ledna 2017. Tak jako každý rok jsme se i letos zaměřili na plnění plánu práce,
ovšem nebyla to jediná naše činnost. Nejvýznamější akcí byly oslavy 110. výročí založení našeho
sboru. 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 sboru
 K 31. 12. 2017 tvoří členskou základnu sboru celkem 64 členů, z toho 15 žen a dívek. Sbor má
33 dospělých členů a 31 mladých hasičů do 18 let. Dále má sbor 14 členů místních.
 V roce 2017 proběhlo 9 členských schůzí a 1 výborová schůze.
Akce v roce 2017
Dne 24. 3. jsme provedli v obci sběr starého železa.
Ve dnech 22. až 23. 4. se čtyři naši členové (dva řidiči) tradičně účastnili této akce s naším vozem AS
16 Sachsenring. Opět jsme sklidili velkou chválu nejen za vzhled vozu, ale i za jeho údržbu a celkový
stav. Během víkendu si Sachsenring prohlédlo téměř 5 tisíc návštěvníků.
V letošním roce proběhly i dvě hasičské svatby, nejprve se dne 29. 4. oženil člen sboru Pavel Hubený
se slečnou Petrou Šimonovou a dne 7. 10. si své ano řekli členové Michal Musil a Tereza Blažková.
Při obou svatbách jsme provedli tradiční zalikování.

Letos jsme dne 28. 5. uspořádali již 6. ročník soutěže v požárním sportu zařazený do Velké ceny
Blanenska. Areál byl jako vždy výborně nachystán a dráha spňovala podmínky pro dosahování velmi
kvalitních časů.
Za pěkného počasí (letos jsme se vyhnuli přívalovým dešťům) se u nás představilo 31 družstev mužů
a 14 družstev žen.
Tradičně se dařilo mužům ze Stražiska, kteří zvítězili a jako jediní stlačili čas pod 17 vteřin (16,87), a
také Žernovníku, který zde pravidelně bere medaile. Letos to bylo 2. místo v čase 17,13. Třetí příčku
obsadili muži ze sousední Obory (17,18). Domácí brali v dobrém čase 17,71 7. místo.
V kategorii žen se na 1. místě umístily Černovice (17,33), na 2. místě Žďár (17,42), bronz připadl
ženám z Němčic za čas 17,61.
Bohužel letošní ročník byl na nějakou dobu posledním, který se u nás konal. Doufejme, že odmlka
bude trvat pouze jednu sezonu a po úpravách na hřišti pro malou kopanou, kde se letos na podzim
začalo pracovat na jeho zatravnění, vznikne dostatek parkovacích míst tak, abychom mohli dále
pokračovat v pořádání nejenom soutěží VCB.
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Byla by velká škoda, pokud by tradice soutěží měla u nás zaniknout. A to nejen proto, že soutěž byla
hodnocena jako jedna z nejlepších v podniku, ale především kvůli obrovskému množství času, který
jsme věnovali a věnujeme vlastnímu zbudování celého areálu hasičské dráhy v Luhu a jeho
neustálému vylepšování, úpravám a údržbě.

Dne 10. 6. jsme společně s obcí oslavili 110 let od založení sboru a 660 let od založení obce.
Oslavy byly naplánovány na sobotu, kdy od 14 hodin v areálu za školou začal program, jež se skládal
z ukázek historické i požární techniky a zásahů dobrovolných a profesionálních hasičů. Naši mladí
hasiči předvedli svůj útok CTIF a džberovou stříkačku.
Během ukázek byla k vidění i naše technika včetně funkční koňské požární stříkačky a oba vozy AS
16 a CAS 15 Daf. Předvedli se i hasiči z okolních sborů Bořitov, Skalice nad Svitavou a Lysic.
Také k nám přijeli lezci z HZS Blansko. Vyproštění osoby z vozidla při dopravní nehodě
demonstrovali za přispění Českého červeného kříže HZS Boskovice.
Na závěr přišla na řadu ukázka silové hasičké disciplíny TFA v podání hasičů ze Sebranic,
Doubravice a Olešnice.
Všem, kteří k nám přijeli předvést své umění, děkujeme.

Při slavnostním aktu převzali z rukou starosty OSH Blansko p. Vykydala, starosty okrsku Skalice p.
Škrabala a plk. p. Richtra členové sboru ocenění za dlouholetou práci. Konkrétně p. Josef Havlíček st.
a p. Jaroslav Machač st. dostali Medaili sv. Floriána, p. Josef Musil Čestné uznání KSH (Krajské
sdružení hasičů) a p. Jiří Horák st. (č. p. 48) Medaili za zásluhy. Oceněn byl i celý sbor taktéž Medailí
sv. Floriána.
V naší zbrojnici byla připravena výstava věnovaná nejen historii sboru. K vidění byla i
videoprojekce, která shrnovala uplynulých 10 let od posledních oslav založení.
Během dne se hasičské ukázky prolínaly z představenímí a vystoupeními mimo hasičskou tématiku, o
nichž se dočtete v následující části.
Stránka 4 z 60

Zpráva o činnosti SH ČMS SDH Jabloňany 2017

Samozřejmostí byla spousta dobrého jídla i pití po celý den. Na večer jsme připravili taneční zábavu s
živou hudbou a ohňostroj.
Přípravy na tak náročnou akci započaly již v roce 2016 a pokračovaly dále během následujícího roku.
Součástí příprav byly i další práce, například úklid v kapli, oprava omítky a vylíčení ve zbrojnici,
nebo výroba almanachu shrnujícího období od oslav v roce 2007 až po současnost.

Jménem sboru děkuji všem, nejen členům, kteří se na nich podíleli.

Ve dnech 7. - 9. 7. jsme tradičně uspořádali Pouťová posezení pro občany Jabloňan i přespolní. V
pátek nás postihla průtrž mračen s prudkým větrem, ostatní dny proběhly bez větších problémů.
Dne 27. 8. jsme se podíleli na uspořádání Rozloučení s prázdninami ve spolupráci s obcí a Malou
kopanou.
Dne 1. 10. jsme uspořádali 5. ročník soutěže mladých hasičů, letos v disciplíně Závod požárnické
všestrannosti. Více informací se dozvíte v části věnované kolektivu mladých hasičů.
V letošním roce jsme pořídili novou PS 21 pro sportovní družstvo mužů. Na financování nákupu se
rovným dílem podílela Nadace Agrofert a SDH Jabloňany. Peníze od Nadace Agrofert byly získány
díky sepsání žádosti o dar, která je obdobou žádostí o dotace. Obsahovala podrobný popis záměru k
čemu budou finance použity včetně následného využití zakoupené věci a dalších náležitostí, jako
informací o sboru a bohaté zprávy o činnosti. Nadaci Agrofert jsme žádali o příspěvek již podruhé
(dříve na pořízení PS pro mládež).
Na vytvoření žádosti a na výběru stroje, dodavatele a realizaci nákupu PS se podílel výbor SDH
Jabloňany a někteří členové sportovního družstva mužů.

Dále jsme po celý rok pokračovali v úpravách a zlepšování zázemí v areálu v Luhu. Na jaře jsme
provedli zemní práce a oseli oba kraje dráhy.
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Poté dne 7. 4. byla za základnou položena zatravňovací dlažba uložená do štěrku, aby se zamezilo
tvoření bláta v prostoru za základnou při soutěžích a trénincích.
Vybudovali jsme také dvě nová schodiště, jedno od cesty k dráze směrem k hřišti a druhé z dráhy k
hrázi rybníka. Obě budou sloužit nejen sboru, ale i ostatním, kdo se v Luhu pohybují, nebo zde
pořádají své akce.
Na přelomu léta a podzimu jsme začali s pokládáním georohoží na levé straně dráhy od lesa, které by
měly omezit odvětrávání zeminy na svahu. Letos jsme položili a oseli část svahu a na jaře příštího
roku budeme pokračovat.
Během celého roku probíhaly další akce, činnosti a brigády, které jsou neméně důležité pro chod
sboru, údržba majetku a vybavení sboru, pravidelné sečení dráhy v Luhu, chystání dřeva na uzení,
příprava na ukázky při výročích jiných sborů, činnosti důležité pro běžný chod sboru a spoustu
dalších, při nichž členové strávili velké množství času.
Odpracované hodiny 2017
Akce:
Příprava a organizace VCB Jabloňany 2017
Příprava a organizace Výročí zal. SDH Jabloňany
Tvorba almanachu k výročí
Příprava a organizace OLM Jabloňany 2017
Příprava a organizace pouťového posezení
Údržba techniky (SDH + JSDHo1)
Údržba a úpravy sport. areálu v Luhu
Ostatní aktivity
Údržba sportovního vybavení
Zpracování žádostí o dotace a dary
Preventivně výchovná činnost
Činnost MH – hodiny vedoucích
Celkem:

Počet hodin
386
491
69
650
247
48 + 176
416
63
25
87
100
445
3203
Zpracoval: Jakub Ocetek

1

Hodiny údržby JSDHo včetně nečlenů SDH
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Zpráva o činnosti sportovního družstva mužů
Rok 2017 jsme zahájili zimní přípravou v tělocvičně základní školy v Černé Hoře. Tělocvičnu jsme
navštěvovali každou středu od ledna do konce března vždy na jeden a půl hodiny. Jedno z prvních
cvičení proběhlo začátkem května na hasičské dráze v Luhu formou čtyř požárních útoků. Cvičili
jsme převážně dvakrát týdně. Celkem jsme odjeli 16 závodů. Ve Velké ceně Blanenska jsme odjeli 11
bodovaných a 2 nebodované závody.
Nejlepší závod se nám povedl na domácí dráze. Velkou motivací byl sud piva od našeho sponzora
Jaromíra Maňouška, jestliže se povede zastavit časomíra pod osmácti vteřinami. To se nám povedlo v
čase 17,71s. Na soutěži jsme obsadili krásné 7. místo. V roce 2018 nebudeme pořádat soutěž v
požární útoku kvůli přestavbě fotbalového hřiště. Celkově jsme se v seriálu Velké ceny Blanenska
umístili na 21. místě se ziskem 45 bodů, což bylo bohužel velké zhoršení oproti loňskému roku a
kvůli tomu jsme obdrželi nepopulární cenu „Propadák roku“.
Zúčastnili jsme se také dvou závodů Velké ceny Prostějovska. Za zmínku stojí účast v Bílovicích, kde
jsme s časem 18,57s obsadili 10. místo.
První polovinu sezony jsme odběhali se starým strojem. Dne 25.8. byl dovezen z Holešova okres
Kroměříž výkonnější stroj, který pro nás vyrobil pan Polášek. Ještě ten den jsme dvěma požárními
útoky stroj vyzkoušeli. Postupem času se ukázala síla stroje a opotřebení hadic, které popraskaly a
byly potřeba dokoupit.

Na závěr bych chtěl vyzdvihnout to, že jsme téměř nepotřebovali půjčovat závodníka z jiného týmu,
ba naopak, každé závody byl půjčen minimálně jeden člen týmu našeho.
Sestava týmu:

David Jonáš, Zdeněk Horák-koš
Michal Dvořák-narážka
Pavel Hubený, Jiří Horák (r.88)-stroj
Jakub Ocetek-béčka
Marek Vlach-rozdělovač
Jakub Štarha, Vojtěch Lžíčař,Josef Zachoval-proud
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Datum

Místo

Liga/Pohár

Umístění

14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
9.7.
15.7.
16.7.
30.7.
5.8.
12.8.
13.8.
20.8.
27.8.
2.9.
22.9.

Malá Lhota
Žernovník
Jabloňany
Bořitov
Senetářov
Žďár
Bílovice
Pamětice
Černovice
Obora
Niva
Němčice
Rudice
Sychotín
Lysice
Sudice

Pohár
VCB
VCB
VCB
VCB
VCB
VCPv
VCB
VCB
Pohár
VCPv
VCB
VCB
VCB
VCB
Pohár

N
14.
7.
N
N
16.
10.
9.
25.
8.
16.
N
21.
N
19.
5.

Čas levý
proud

Čas pravý
proud

18,26
17,71

18,09
17,70

18,32
18,57
19,07
18,44
17,40
21,99

18,76
18.51
18,93
21,87
18,26
21,42

19,65

18,85

20,55
19,99

18,44
19,91
Zpracoval: Josef Zachoval
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Základní shrnutí činnosti MH a souvisejících aktivit v roce 2017
Letošní rok probíhal podobně jako předchozí, pro někoho opět hekticky plný starostí, přípravou
nových věcí nebo udržením v chodu stávajících aktivit na nadstandardní úrovni. Přesto stojí za
zdůraznění několik činností, které byly pro letošní rok výjimečné. Tyto činnosti se udály během roku
2017 z pohledu činnosti kolektivu mladých hasičů a především vedení MH (zejména jeho vedoucího
Petra Machače), které významně samostatně zasahuje do konkrétních činností celého SDH včetně
překryvu a prohlubování spolupráce právě mezi MH (SDH) a JSDH (kdy bohužel již neplatí, co hasič
v Jabloňanech, to člen SDH):
 Ve sportovní činnosti MH (po předloňské generační obměně) se daří sportovní výsledky žáků
držet v popředí výsledkových listin (v OLM obsadili mladší žáci 7. místo z 45 sborů a starší
žáci 8. místo z 44 sborů,., v Plamenu 2016/2017 skončili mladší žáci 7. z 41., starší žáci 11. z
36), celkem jsme se účastnili 30 soutěží. Přesto stojí za zmínku hostování našeho Tomáše
Straky v družstvu Bořitova na krajském kole Celostátní hry Plamen, s vybojovaným postupem
i do republikového kola, kterého se pak následně z osobních důvodů vzdal.
 V oblasti jednotlivců dorostu byly výsledky poznamenány provizorními podmínkami pro
trénink (na svažité louce nad rybníkem) a nepravidelnými starty našich členů na soutěžích, tak
zde jen doufám, že se to v roce 2018 zlepší. Přesto i zde MH SDH Jabloňany ve výsledkových
listinách nezapadlo.
 V neděli 1. října jsme pořádali soutěž OLM v disciplíně Závodu požární všestrannosti „branný
závod“ s 6 kontrolními stanovišti dle směrnic celorepublikové hry Plamen. Letos již pátý
ročník této u nás soutěže OLM začínaly první dva ročníky s touto disciplínou, proti 2
posledním rokům, kdy SDH upřednostňovalo požární útok. To se odrazilo i v zájmu 300
soutěžících, kde startovalo 25 starších a 22 mladších 5ti členných hlídek žáků a dále 57
dorostenců v 6 kategoriích jednotlivců.
 Z okrsku naše družstvo mužů doplněné o dorostence postoupilo na Okresní kolo soutěže mužů
v požárním sportu, kde jsme skončili na 9. místě z 12 postupujících sborů z celého okresu
Blansko.
 Rok 2017 byl rokem jubilejním - slavili jsme 110. výroční založení sboru (společně s oslavou
660 let od první písemné zmínky o naší obci). Pro tyto oslavy Petr Machač domluvil velmi
atraktivní program hasičských ukázek od okolních sborů nebo HZS JMK. Na sobotu 10. 6. od
13 do 22 hodin jsme zajistili kompletní režii, moderování a průběh (včetně pomoci členů
JSDH) hlavního programu oslav za hasičskou část včetně obecních kulturních vystoupení
v rámci společných oslav. Za zmínku, kromě ostatních, stojí např. historická ukázka hašení
našich MH nebo ukázka soutěže TFA, kterou si měli možnost vyzkoušet i místní, tato
disciplína zaujala i naše dorostence, kteří se následně účastnili několika dalších tréninků. Další
hodnocení oslav je jistě součástí zprávy výboru sboru včetně ocenění členů za jejich práci.
 Na hasičském sportovišti v Luhu se podařilo ukončit hrubé terénní práce na rozšíření
současného prostoru (pro 100 m trať jednotlivců včetně založení nového trávníků) a na
přípravě nové dráhy na štafetu 4x60m za rybníkem. V roce 2018 by nás měly čekat „jen“
dokončovací práce, osetí nové dráhy travou a okolí
 V roce 2017 se po opakovaném projednávání na zastupitelstvu obce podařilo schválit žádost o
dotaci na pořízení nového dopravního automobilu (DA), která byla GŘ HZS kladně vyřízena.
Z hlediska kritérií vhodnosti dotace jsme na 2. místě z 55 obcí JMK, které budou v roce 2018
opět pořizovat nová DA). DA je určeno pro JSDH s využitím i pro zajištění dopravy MH na
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soutěže. Doufáme, že v příštím roce poběží vše hladce a nový automobil, který mohl být
v obci již od roku 2016, se podaří pořídit do Jabloňan v roce 2018.
 Pro zajištění vlastních parkovacích prostor pro současnou techniku, zázemí pro JSDH a včetně
prostoru (klubovny) pro naši spolkovou činnost jsme se pokusili ucházet o dotace na výstavbu
nové hasičské zbrojnice. K tomu bylo nutné zpracovat kompletní stavební studii nové
zbrojnice, která by měla stát u vjezdu do obce („nad hřištěm u mlýna“). Nová zbrojnice počítá
s 3 garážovými stáními, školící místností, šatnou a navazujícím sociálním a technickým
zázemím dle platné vyhlášky pro výstavbu nových zbrojnic. Studie i žádost byla schválena na
zastupitelstvu, podána a nyní nezbývá než jen vyčkávat, až postoupíme v pořadníku žadatelů.
Je nutné sledovat podmínky dotačního titulu a dle podmínek podat žádost opakovaně i letos.

Fotografie: Úvodní nástup soutěžících (mladší a starší žáci) 1. 10. 2017 při soutěži Jabloňanské
Fáberky 2017 ve sportovním hasičském areálu v Luhu. Soutěže v ZPV jako součást OLM BK.
V popředí velitel soutěže (a hlavní vedoucí/trenér) P. Machač a soutěžní družstvo MH SDH
Jabloňany.
Zpracoval: Petr Machač
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Členská základna MH a organizační zajištění činnosti
K dnešnímu dni v kolektivu MH evidujeme 32 členů ve věku od 4 do 18 let.
V roce 2017 do kolektivu nepřibyl žádný členy. Mládež ze stávajících MH přechází do vyšších
věkových kategorii (dorostu) a přechod do „dospělých“. Ze starších žáků nám odrostl R. Tomášek.
V současné době tento kroužek navštěvují i děti i z okolních obcí (Obora a Boskovice).
Tabulka: Přehled vývoje počtu členů MH SDH Jabloňany
Počet členů MH
2017
2016
2015
2014
Žáci
23
27
27
28
Dorost (do 18 let)
9
8
6
0
Mládež celkem
32
35
33
28

2013

2012
27
0
27

2011
24
0
24

22
0
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., Patrik Prudký, Markéta Nečasová ml. a pomáhá Michal Kovář.
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 2013 a 2014 jsme
absolvovali ročně cca 22 soutěží, 2015 31, 2016 32 soutěží s 2 - 4 soutěžními družstvy, uspořádali pro
děti různé aktivity, každotýdenní přípravné schůzky a tréninky. V roce 2017 jsme se zúčastnili na
území okresu Blansko 30 soutěží.
Členové kolektivu MH se aktivně zapojili i do činnosti a práce sboru (např. příprava překážek, sběr
elektroodpadu, starého papíru, úklid okolí obce, terénní úpravy a údržba zeleně v areálu v Luhu,
pořádání pouťového posezení a dalších akcí v naší obci, zajištění akcí sboru i mimo obec, apod., svým
přičiněním se podílí částečně i na financování svých činnosti a potřeb).
Přehled činnosti (schůzek a tréninků) MH SDH Jabloňany v roce 2017
Počet z Činnost
Kategorie
Brigáda
Příprava
sportoviště
Ostatní odborné
Ofic. soutěž
Soutěž
Speciální trénink
Trénink
ve stejný den
2017

Měsíc
1

2

3

4
1

1

1
1

5

6

7

1

8

9

6

1

2

2

6

1
6

1
4
4
13

9
7
22

10
9
28

1

10
2

1

11
1

12
2

2017
1
14

2

7

4
2
3
4
4
21

4

3

7

4

3
26
4
7
55
27
143

Celkem sportování (tréninky řádné nebo spec.; ofic. soutěže vč. 2 ofic. soutěží dosp. s účastí
dorostu)
Týdnů (bez prázdnin)
Počet cvičení týdně

92
42
2,19

1

1

8

2
4
2
10

2
4

3

5

5

5

8
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Průběh činnosti kolektivu MH Jabloňany za rok 2017
Leden až prosinec pravidelně jednou týdně, dle potřeby častěji cca 60 schůzek v rozsahu 1 – 3
hod. Schůzky se konaly v zasedací místnosti OÚ, zde jsme připravovali mimo jiné na jarní soutěže
pořádané ve vnitřních prostorách (zpravidla v uzlování). Od poloviny dubna se konaly v Luhu na
sportovní dráze a blízkém okolí, kde jsme se připravovali na Jarní, Podzimní kola celostátní hry
plamen následující soutěže v PÚ a štafetách zařazených do Okresní ligy mládeže. Říjen až prosinec se
schůzky konaly v zasedací místnosti OÚ, zde jsme připravovali na listopadové soutěže ve vnitřních
prostorách a zapojili jsme se do celostátní výtvarné akce Požární ochrana očima dětí.
V letošním roce zapojení i do dorosteneckých soutěží jednotlivců – dorost se připravoval i
individuálně mimo společné tréninky, dorostenci soutěžili ve hře Plamen i Okresní lize dorostu
okresu Blansko.
Dorostenci 15 a výše se zapojili do „dospěláckých“ útoků – zúčastnili se okrskového i okresního kola
v požárním sportu. (více v samostatném článku)
Michal Dvořák a David Jonáš se aktivně zapojili do tréninkové přípravy a soutěží Velké ceny
Blanenska v kategorii muži.
Náš člen Tomáš Straka se na žádost SDH Bořitov zapojil do tréninků a Krajského kola soutěže
v požárním sportu v kategorii starší žáci, pořádané v Blansku 17.6.. Na této soutěži Bořitov uspěl a i
díky zapojení Tomáše postoupili na Republikové kolo pořádané ve Zlíně. Bohužel účast na této
soutěži konané v červenci Tom odmítl z časových důvodů a jiného osobního programu v době
započatých letních prázdnin.
Požární ochrana očima dětí 2017
„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 2017. V této soutěži jsme zvolili výtvarnou část, děti dle věkových kategorií měli
za úkol nakreslit pro letošní rok vybrané téma: „HISTORIE POŽÁRNÍ OCHRANY“. Tuto soutěž
jsem zprostředkoval i pro místí ZŠ a MŠ Obora.
Výtvarná díla dětí jsme předali do okresního kola, do dalších, vyšších kol bohužel nikdo nepostoupil,
tak třeba na přes rok.
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Obrázky ze soutěže: Požární ochrana očima dětí 2017
Plnění odznaků odborností
Od loňského podzimu, kdy vstoupily
v platnost nové směrnice hry Plamen se
činnost s MH povinně rozšířila i o mimo
sportovní činnost a proto jsme zimní
přípravu museli doplnit o další učení Plnění odznaků odborností. Získané
teoretické informace o požární ochraně a
pož. prevenci děti musí prokázat před
odbornou porotou a proto jsem 29. 3. na
místním obecním úřadě uspořádal
závěrečnou ústní i písemnou zkoušku
plnění odznaků odborností před komisí.
Mládež měla za úkol předvést své získané informace z kroužku před tří člennou komisí a to Fialová
Lenka SDH Kořenec, Havířová Marcela SDH Doubravice a Machač Petr. Zkoušku úspěšně ukončilo
12 našich dětí, kteří získali první, nebo již druhý odznak odborností (preventista – junior, preventista,
strojní - junior, strojník), a tři děti z SDH Kořenec splnili zkoušku specializací.
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.

Stránka 15 z 60

Zpráva o činnosti SH ČMS SDH Jabloňany 2017

Laser Game Boskovice
Odměnou za splnění zkoušky plnění odznaků odborností bylo pro mladé hasiče Laser Game
Boskovice. Tato návštěva byla i součástí sportovní přípravy na sezónu. 19.4. jsme za venkovní
sněhové přeháňky místo do Luhu vyrazili do Boskovic. Odpoledne se dětem líbilo, všichni si zahráli
tři hry a už se těšili na příště.
Jarní úklid v okolí obce Jabloňany
Letošní, již 3. ročník úklidu v okolí
naší obce Jabloňany, byl výjimečný
ze 2 důvodů: připojila se k nám
místní ZŠ a na cca stejné ploše bylo
sebráno nejméně odpadu ve
srovnání s předchozími roky.
Úklid proběhl ve dvou termínech:
ve středu 12. 4. dopoledne ZŠ v
centru obce a cyklostezku směr
Skalice (17 dětí a 5 dospělých) a ve
čtvrtek 13. 4. odpoledne kolem
silnic do obce uklízelo 12 mladých
hasičů a 3 dospělí. Sebráno bylo
celkem 9 pytlů odpadků.
Dík za pomoc členům
s dopravou při akci

JSDH

Úklid zapojen do celorepublikové akce Ukliďme svět Ukliďme Česko
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_Jablonany_-_Uklidme_svet_Uklidme_Cesko_-_Jablonany_13._4._2017/

Sběry elektroodpadu a starého papíru
20.března a podruhé 2. prosince. 2017 jsme provedli v naší obci sběr starého papíru a elektroodpadu
svozem z celé obce. Občané využili příležitosti, zbavili se nepotřebného papíru a elektrozařízení.
13.10. jsme zprostředkovali odvoz, likvidaci cca 16 kusu velkých elektrospotřebičů na žádost občana
naší obce.
Sběr papíru z března 2017 a
uskladněný za 2016 jsme předali ZŠ a
naložili do přistaveného velkoobjemového kontejneru pro ZŠ.
Prosincový sběr papíru byl z důvodu
ukončení dosavadní spolupráce ze
strany vedení ZŠ použit pro MH.
Následně získané finance ze sběrů
elektroodpadu a papíru budou použity
na činnost mladých hasičů.
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Exkurze u HZS JMK v Boskovicích
1.5. Při návratu ze soutěže ve velkých Opatovicích jsme využili příležitosti a stavili se požární stanici
HZS JMK v Boskovicích, mládež se seznámila se zázemím hasičů, dozvěděly se jak probíhá 24
hodinová služba příslušníků a co vše
obnáší povolání hasiče. Mohli jsme si
osahat a seznámit se s jejich vybavením..

Oslavy 110 let hasičů Jabloňany, 660 let obce a zapojení MH
Do ukázek ku příležitosti výročí
se zapojila i naše mládež
historickou
ukázkou
hašení
pomocí
ruční
„džberové“
stříkačky zapůjčené od SDH
Drnovice. I díky kostýmům
dobového oblečení se děti vžily
do rolí a předvedli hašení na
vesnici v dobách minulých
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Naši MH se při oslavách nenudili: přítomným divákům předvedli disciplínu požárního sportu MH
požární útok CTIF, sice v improvizované délce cca 40 metrů místo skutečných 100 m, ale ani tento
handicap nás nezaskočil a předvedli jsme dle mého tréninkově nejnáročnější disciplínu požárního
sportu mládeže.

V závěru programu naši dorostenci předvedli zraněnou osobu zavalenou stromem a zlé „výroskty“
kteří z vosího hnízda vyhnali mladší „vosičky“, které se rozlétli mezi diváky. Tento rozdrážděný
hmyz ohrožující diváky následně zlikvidovalo naše JSDH při ukázce likvidace obtížného hmyzu.

Fotografie: Takovéto vosy a vosí hnízdo jste ještě neviděli, co?
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Vyroci_110_let_SDH_a_660_let_Obce_Jablonany_10.6.2017/
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Spolupořádali jsme rozloučení s prázdninami
V neděli 27.8. v areálu v Luhu bylo pro děti a mládež připraveno spoustu atrakcí. Starší mládež
kolektivu mládeže SDH zajišťovala stříkání ze džberové stříkačky a skákací hrad, …
V závěru odpoledne mladí hasiči (žákovská kategorie) předvedli požární útoky a následně si to samé
vyzkoušeli přítomné děti "nehasiči".
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Rozlouceni_s_prazdninami_27.8.2017/

Průběh sportovní sezóny 2017 a sportovní činnosti
Základem naší sportovní činnosti jsou pravidelné tréninky/schůzky každý týden (zpravidla středa) a
během sezóny 1 nebo mnohdy i více soutěží během víkendu. Většinou se jedná o soutěže v
kategoriích družstev mladších nebo starších žáků nebo doplněné i o soutěže pro dorost (jednotlivci).
Kromě pravidelných tréninků jsou mimořádně zařazovány i „Speciální tréninky“, které představují
buď již tradiční několikadenní „Minisoustředění“ na konci prázdnin (před začátkem 2. poloviny
sezóny) nebo intenzivnější tréninky před významnými soutěžemi nebo návštěvu specializovaných
sportovišť v Boskovicích.

V rámci tréninku jsme se zúčastnili 11.2. pohárové soutěže Suchovský šmodrch v obci Suchý, kde
jsme se i přes pro nás nestandartní pravidla pro tento druh soutěží umístili:





družstvo mladší žáci 2. místo ze 7
družstvo starší žáci 2. místo z 8
jednotlivci mladší žáci Nikol Č. 3. místo z 26
jednotlivci starší žáci Lukáš P. 1. a Tereza M. 3. místo z 26 jednotlivců

Fotografie z první letošní soutěž Suchovský šmodrch
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Seznam a výsledky soutěží během roku 2017
Od března jsme absolvovali soutěže zařazené do OLM, OLD Blansko 2017, Celorepublikový Plamen
nebo pohárové soutěže:



























11.3. OLM Sychotín: uzlování – ml. žáci 15. z 23., st. žáci 13. z 21.,…
8.4. OLM Šošůvka: žáci uzlování – ml. žáci 9. z 24., st. žáci 18. z 27.
30.4. OLM Ostrov u Macochy: PÚ - mladší žáci 7./9., starší žáci 6./10.
1.5. OLD Velké Opatovice: dorost 100m překážek, dvojboj, testy - Machačová T. 7., Straka
T. 2./6., Kovář M. 8.
6.5. OLM Vavřinec: žáci PÚ, štafeta 4x60 m, štafeta pož. dvojic – mladší žáci
6. z 10.,
starší žáci 6. z 10.
8.5. OLM Velké Opatovice: žáci PÚ, štafeta. CTIF – m. žáci 6. z 9., s. žáci 9.
13.5. Ráječko: žáci Plamen okresní kolo 2016/2017: PÚ s překážkami CTIF, štaf. CTIF, štaf.
4x60m, PÚ
- mladší žáci 7. z 41., starší žáci 11./36.
14.5. Ráječko: dorost Plamen okresní kolo 2016/2017 - Machačová T. 16./22., Straka T.
4./18., Prudký L. 9./18., Kovář M. 7./14.
20.5. OLM Bořitov: žáci PÚ, štaf. pož. dvojic – ml. ž. 4./12., st. ž. 9./12.
3.6. OLM Rájec: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic – m. žáci 9/19, s. žáci 5/20
3.6. OLM Šebetov: žáci PÚ, štafeta CTIF - mladší žáci 7, starší žáci 8/12
3.6. OLD Šebetov: dorost, dvojboj, testy – Machačová T. 10., Straka T. 10./13., Prudký L
11./13., Kovář M. 9./11., Tomášek R. 11.
24.6. OLM Bukovina: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic, mladší žáci 8/20, starší žáci 3,12/12
24.6. OLM Senetářov: žáci PÚ mladší žáci 18/27, starší žáci 2/19
26.8. OLM Šošůvka: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic mladší žáci 8/15, starší žáci 8/12
10.9. OLM Sychotín: žáci PÚ mladší žáci 15/15, starší žáci 5/12
2.9. OLM Borotín: žáci PÚ mladší žáci 10/19, starší žáci 12/13
9.9. OLM Petrovice: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic mladší žáci 8/20, starší žáci 10/11
9.9. Pohárová Doubravice: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic mladší žáci 7, starší žáci 8/12
23.9. OLM Sebranice: ZPV mladší žáci 20/26, starší žáci 10/22
1.10. OLM Jabloňany: ZPV mladší žáci 5/22, starší žáci 10/25
1.10. OLD Jabloňany: ZPV mladší dorostenci Tomáš S.4/12, starší dorci Patrik P. 5/8,
7.10. Plamen žáci Velké Opatovice: ZPV, štafeta pož. dvojic
mladší žáci 21/54, starší žáci 22/44
7.10. Plamen dorost : Velké Opatovice ZPV střední dorostenci Tomáš S. 7/12
18.11. OLM Drnovice: uzlování mladší žáci 10, starší žáci 11
2.2. Pohár Doubravice: uzlování, topografie mladší žáci 1, starší žáci 1
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Zhodnocení sportovní a soutěžní sezóny MH
V průběhu roku 2017 jsme se zúčastnili 30. soutěží (v kategoriích starší, mladší žáci a dorost a dvě
soutěže „dospělí“). Na těchto soutěžích jsme byli celkově 17 krát na stupních vítězů.
Okresní liga mládeže Blansko (OLM)
Zúčastnili jsme se 18 žákovských soutěží z 21 zařazených do Okresní ligy mládeže okresu
Blansko, kde:
 MLADŠÍ žáci obsadili v seriálu OLM BK celkově 7. místo v OLM Blansko z 45 sborů
( z toho nejlepší umístění během soutěží bylo 4. a 5. místo)
 STARŠÍ žáci obsadili v seriálu OLM BK 8. místo v OLM Blansko z 44 sborů
(z toho se umístili 2 x na stupních vítězů(2. a 3. místo nebo 1 x 5. místo)
Soutěže dorostu a Okresní liga mládeže (OLD)
Zapojení do tří soutěží dorostu ze 5 zařazených do Okresní ligy dorostu okresu Blansko
V soutěžích dorostu jednotlivců byly bodovány všechny zařazené soutěže do ligy dorostu a díky
našim nepravidelným startům se dorostenci umístili v kategoriích:





mladší dorostenky Tereza M. 7. z 24. soutěžících
mladší dorostenci Tomáš S. 7. z 21, Lukáš P. 17 a František Z. 20. místo
střední dorostenci Radek T. 16.
starší dorostenci Patrik P.12. místo

Celostátní hře Plamen ročník 2016/2017 – okresní kolo
V druhém jarním kole v kategorii družstev je naše finální umístění v daném ročníku:
 mladší žáci se umístili na 7. místě z 41 sborů
 starší žáci se umístili na 11. místě z 36 sborů
Výsledky kategorie jednotlivců dorostu dle věku obsadili






mladší dorostenci Straka Tomáš 4. místo z 18
mladší dorostenci Straka Tomáš 9. místo z 18(neúčast na podzimním kole)
střední dorostenci Prudký Patrik 8.místo z 18 (neúčast na podzimním kole)
střední dorostenci Kovář Michal 7.místo z 14 (neúčast na podzimním kole)
mladší dorostenky Machačová Tereza 16.místo ze 22 (neúčast na podzimním kole)

Celostátní hře Plamen ročník 2017/2018 – okresní kolo
Proběhlo první, podzimní, kolo v disciplíně ZPV, kde:
 mladší žáci se umístili na průběžném 21 místě z 54 sborů
 starší žáci se umístili na průběžném 22 místě z 43 sborů
Kategorie dorost střední dorostenci jednotlivci průběžné 7. místo Tomáš Straka ze 12
Ostatní pohárové soutěže
Kromě výše uvedeným jsme se zúčastnili 3 Pohárových soutěží, kde jsme obsadili (mladší žáci 2 x
2. místo, 1x první) (starší žáci 2., 4., 1. Místo)
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Zapojení dorostenců (15ti letých a starších) do soutěží v kategorii muži
Okrsková soutěž v požárním sportu 1.místo
Okresní soutěž u požárním sportu 9. místo z 12 postupujících sborů z celého okresu Blansko

Děkuji sponzorům, všem spolupracujícím na činnosti mládeže a stejně tak i dětem za
reprezentaci Sboru, ale i obce Jabloňany.
Do činnosti s mládeží a dopravy se zapojilo aktivně několik rodičů, za což jim velice děkuji,
rovněž děkuji spolupracujícím na vedení mládeže: Josef Havlíček ml., Jaroslav Machač, Michal
Kovář a také instruktorům MH Markétě Nečasové, Patrikovi Prudkému a Davidovi Jonáši.
Speciální poděkování členům JSDH, SDH, rodičům a rozhodčím z okolních sborů za pomoc při
spolupořádaní místní soutěže MH Jabloňanské Fáberky.
Doufáme, že dosažené výsledky, ale především zájem dětí a výše uvedená činnost, jsou alespoň
malou odměnou pro naše nejen dlouhodobé partnery a sponzory. Bez jejich podpory bychom
nemohli pracovat na tak vysoké úrovni a mít možnost se rozvíjet ve sportovní a volnočasové
činnosti mládeže a požární ochraně. Děkujeme, společně to stojí za to.
Pozn. Více o partnerech a sponzorech v kapitole níže Zabezpečení provozu a činnosti MH Jabloňany
Vedoucí kolektivu MH SDH Jabloňany, velitel JSDH - Petr Machač, člen SDH Jaroslav Machač ml.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/

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

Spodní řada z leva: Karásková Lenka, Havlíčková Nela, Kaldová Tereza, Machačová Kateřina, Kalda
Ondřej, Černohlávková Nikol, Machač Jakub, Prokš Adam, Machač Jiří, Machač Matěj, Staněk
Jakub. Ve stojící řadě zleva: Machačová Tereza, Jonáš David, Straka Tomáš, Prudký Lukáš, Prudký
Patrik, Tomášek Radek, Kovář Michal. Po krajích: vedoucí mládeže Havlíček Josef, vedoucí
kolektivu mládeže Machač Petr
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Poohlédnutí za vybranými soutěžemi nebo akcemi mládeže
Senetářov – noční soutěž mladých hasičů
Již tradičně v posledním červnovém víkendu před prázdninami jsme se vydali na atraktivní soutěž do
Senetářova, na kterou jsme přejížděli ze soutěže z Bukoviny, kde jsme získali 3., 8. a 12. místo.
V Senetářově po 16 hodině začala soutěž nejmladších a to přípravkami. Poté následovali mladší žáci,
kde jsme po menším zaváháni na koši obsadili 18. místo z 27 soutěžících sborů. Po vyhlášení od
soutěžených kategorií jsme shlédli vystoupení bojového umění. Chvíli jsme počkali a v deset večer
začala kategorie starších žáků.
V předchozích dvou letech jsem obsadili nádherné první místo, dle komentátora: „favorité soutěže“,
letos v nové sestavě (díky věkovému omezení). Na start jsme šli pátí, atmosféra před startem
suprová, vše klaplo na jedničku a ujali jsme se vedení soutěže, už jsme jen sledovali výsledky
ostatních. V druhé polovině soutěže nás odsunuly vyškovské Drnovice a jako poslední soutěžící
Březina naplnila naše obavy. Jabloňany starší žáci obsadili i tak pro nás nádherné třetí místo v kvalitní
konkurenci cca 30 soutěžních družstev. Drnovice VY soutěžily mimo bodování OLM, pro nás tedy 2.
Místo do OLM BK. Po vyhlášení soutěže a koupeli v kádi jsme po půl druhé noční ulehli ke spánku
v zázemí našich stanů a v neděli dopoledne jsme se vraceli domů.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.c
z/MH_Jablonany_OLM__Nocni_Senetarov_24._6._2017/

Sportovní minisoustředění kolektivu mládeže 2017
Již
tradičně v posledním
prázdninovém
týdnu
jsme
uspořádali
v areálu
v Luhu
minisoustředění
kolektivu
mládeže. První den jsme
věnovali
požárnímu
útoku,
štafetám a přípravě na podzimní
závody požární všestrannosti.
Tento den jsme zakončili
„kulturním zážitkem“ v letním
kině v Boskovicích na filmu
Hurvínek a kouzelné muzeum.
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Druhý den jsme měli v plánu pokračovat v našem zdokonalování zakončené posezením u ohně
s rodinnými příslušníky a následným očekávaným přespáním, tyto plány nám bohužel zmařil vydatný
déšť. Letošní minisoustředění jsme museli proto předčasně ukončit, což děti nesli nelibě.

Jabloňanské Fáberky 2017
V neděli 1. října jsme v Jabloňanech uspořádali 5. ročník soutěže pro mladé hasiče zařazené do
seriálu Okresní ligy mládeže Blansko pro 300 dětí
Po dvou letech jsme se vrátili k osvědčené disciplíně z prvních dvou ročníků, k Závodu požární
všestrannosti („branný závod“ s 6 kontrolními stanovišti dle směrnic celorepublikové hry Plamen),
což se projevilo i na velkém zájmu soutěžících. Startovalo 25 starších a 22 mladších 5ti členných
hlídek žáků a dále 57 dorostenců v 6 kategoriích jednotlivců.
Na hladkém průběhu celého závodu se podílelo cca 15 organizátorů včetně rodičů mladých
hasičů a dále pak 35 rozhodčích a pomocníků na trati, z nichž značná část byla z okolních
sborů. Všem zapojeným, kteří mohli trávit slunnou podzimní neděli jiným způsobem, a organizacím,
které podpořily tento závod nebo činnost hasičů, patří velké poděkování.
Název soutěže Jabloňanské Fáberky je odvozen od názvu lesa a kopce nad obcí Jabloňany kudy vede
trasa závodu (cca 3 km pro starší, 2 km pro mladší žáky a 3,5 km pro dorostence) s celkovým
stoupáním po trati kolem 140 metrů. Na trase musí žáci od věku 5 - 15 let absolvovat úkoly na 6
stanovištích (střelba ze vzduchovky, vodorovné lano, základy topografie a orientace v terénu,
uzlování, poskytnutí první pomoci a základy požární ochrany). Obdobná stanoviště byla připravena i
pro jednotlivce ve 3 věkových kategoriích Dorostenců nebo Dorostenkyň, tj. pro mládež ve věku 13
až 18 let.
Soutěž původně vznikla jako „nová tradiční akce“, která byla součástí projektu zbudování nového
sociálního zařízení na místním hřišti v Luhu. Toto zařízení je využíváno kromě hasičských soutěží
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také fotbalisty místní malé kopané a při dalších kulturních akcích pořádaných v tomto sportovním
areálu jako je např. Rozloučení s prázdninami, Hasičské dopoledne pro místní ZŠ a MŠ Obora a další.
Před pěti lety právě místní Sbor dobrovolných hasičů kompletně realizoval výstavbu nových záchodů
a příslušenství za finanční podpory MAS Boskovicko a Obce Jabloňany. V příštím roce, dle původně
nastavených podmínek projektu, bude toto sociální zařízení darováno obci.
I když pro všechny soutěžící byla připravena alespoň malá sladká odměna na závěr, vyhrát mohli
pouze někteří. V kategorii starších žáků zhruba po ½ hodinovém běhu a započítání trestných bodů se
na prvním místě na vteřinu přesně umístili 2 hlídky a to z
SDH Těchov a Drnovice. O finálním výsledku si následně
rozhodly soutěžící děti samy následným rozstřelem ze
vzduchovek, kde se lépe vedlo Drnovicím. Druhý Těchov
doplnila na třetím místě Šošůvka. V mladších žácích
zvítězilo SDH Horní Poříčí, Senetářov a třetí Bořitov.
Místní mladí hasiči se v početné konkurenci také
neztratili, mladší skončili 5 z 22 hlídek a starší pak 10. z
25. Výsledky kategorie jednotlivců jsou k dispozici na FB
@hasicijablonany .
Další výborné fotografie ze soutěže pořídil a jsou k
dispozici:
pan Ladislav Kantor http://kantor.rajce.idnes.cz/ZPV__Jablonany_1._rijna_2017/
nebo Pavel Kuchař
http://oormblansko.rajce.idnes.cz/01.10.2017__Jablonany_OLM/ .

Podzimní kolo Plamen a závěrečná soutěž OLM
7.10. jsme soutěžili ve Velkých Opatovicích v okresním kole celorepublikové hry Plamen ročníku
2017 /2018. Soutěž provázelo deštivé a sychravé počasí, nastoupili jsme v kategorii mladší, starší žáci
a dorost. Našemu výsledku mimo jiné nepříznivě nahrál start v závěru soutěže na již značně
rozblácené trati a do druhého jarního kola naši mladší žáci nastoupí z 21. místa z 54 hlídek, starší žáci
22. z 43 hlídek a dorostenci z poloviny výsledkové listiny.
18.11. jsme zavítali do Drnovic, kde nás čekala soutěž v uzlování, mladší žáci obsadili 10. a starší
žáci 11. místo.
Po vyhlášení Drnovské soutěže proběhlo vyhlášení celkových výsledků soutěže OLM Blansko ročník
2017, kde jsme se výsledkově neztratili.
Závěrečné akce sportovní sezóny – Laser Aréna a Mikuláš
31.10. jsme do podzimní sportovní přípravy zařadili i Laser Arénu, kde mládež opět svedla bitvy „o
život“
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2.12. jsem se neplánovaně zúčastnili pohárové soutěže Mikulášské soutěže ve vázání uzlů
v Doubravici. Kde jsme v kategorii mladší i starší žáci obsadili první místa. Ceny nám předal Mikuláš
s družinou, tento den jsem se nenudili a po této soutěži nás odpoledne čekal sběr elektroodpadu a
starého papíru v naší obci.
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Sportovní činnost dorostu na soutěžích mužů
Okrskové a okresní kolo soutěže v požárním sportu
Na 17. června byla v plánu soutěž okrsku Skalice, soutěže se každoročně účastní družstvo našich
mužů (lze i kategorie ženy). Letos pro kolizi termínu s jinou soutěží nemohli a proto jsme museli
připravit nové družstvo mužů doplněné dorostenci od 15 let.
Sobotní dopoledne nás všechny potrápilo razantním ochlazením a nepříznivým počasím. Soutěž byla
pořádána na dva soutěžní pokusy a v této soutěži na Oboře jsme obsadili první místo.

Okresní soutěž v požárním sportu pořádané na Oboře.
Z vítězství v okrskovém kole pro nás vznikla „povinnost“ reprezentovat okrsek Skalice na okresní
soutěži 1. 7. v Blansku. Soutěž se skládala z požárního útoku na 100 m (2 pokusy), 100 metrů
překážek (6 soutěžících x 2 pokusy) a štafety 4x 100 m (dva rozběhy po 4 soutěžících). Využili jsme
možnosti a družstvo Jabloňany jsme za okrsek doplnili čtyřmi soutěžícími ze Skalice (většina také
dorostenci). Na přípravu a trénink v novém složení jsme měli pouze 14 dní. Okresní soutěž byla pro
nás hlavně o získání zkušeností s doposud pro nás „osobně neznámým“ druhem soutěže a novými
disciplínami.
Potrápily nás nástřikové plnící terče a jedno zranění po dopadu z bariéry. I tak jsme obstáli a obsadili
9. místo z 12 sborů, které se kvalifikovaly v rámci okrskových kol ze všech sborů v našem okresu.
Děkuji zúčastněným soutěžícím za reprezentaci a nasazení v obou soutěžích a zástupcům SDH
Skalice nad Svitavou za výpomoc a spolupráci.
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Fotografie: Soutěžní družstvo Jabloňany včetně dorostenců za Okrsek Skalice na okresní soutěži v
požárním sportu mužů 2017. Družstvo Jabloňan doplněno o 4 členy ze Skalice.
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Rozšíření a úpravy na hasičském sportovišti v Luhu
Na jaře jsme pokračovali v terénních úpravách levé i
pravé strany dráhy pod lesem, která bude určena pro
tři (zúžené) dráhy pro jednotlivce dorostence i
dospěláky 100 m překážek a dvojboj (v kraji těchto
drah a souběhu s dráhou na požární útok vznikla
cesta).
Provedli jsme:
 urovnání povrchu, vyhrabání kamení
 navezení a rozprostření cca 17 tun travního
substrátu
 osetí nových drah travou a okolí
 následně jsme příležitostně zavlažovali
 po soutěži VCB pořádané v areálu jsem
provedli rekonstrukci a přesetí značně
poškozených míst nového trávníku

Od poloviny září jsme pokračovali v terénních úpravách za rybníkem, kde vznikne dráha na štafetu 4
x 60 m, nakloněná rovina cca 9 x 65 metrů. Jak počasí na jaře příštího roku dovolí, dokončíme terénní
úpravy a provedeme osetí trávou
Na podzim jsme současně započali s realizací
stabilizace zeminy svahu nad dráhou pod lesem.
Konzultovali jsme různé způsoby a vybírali
ekonomicky nejúnosnější a efektivní způsob.
Výsledkem je již část svahu, na který byly
položeny a přikotveny plastové 3D georohože,
prohozeny zeminou a osety trávou výsledkem již je
travní porost. Na jaře bude dokončena zbývající
plocha.
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Na terénních úpravách se podíleli členové SDH i mladí hasiči, velký dík patří panu Strakovi a firmě
DEAS spol. s.r.o. a dalším subjektům za realizaci prací s technikou.

Stránka 30 z 60

Zpráva o činnosti SH ČMS SDH Jabloňany 2017

Zabezpečení provozu a činnosti MH Jabloňany
Přehled odpracovaných hodin
Přehled odpracovaných hodin souvisejících s činností kolektivu mládeže v roce 2017:
Zajištění činnost volnočasové aktivity mladých hasičů „kroužek hasič“ (vedoucí mládeže): 445 hod,
(z toho Petr M. 215 hod, Josef H. ml. 100 hod ).
Zajištění činnost, příprava materiálu a vybavení na soutěže, absolvování soutěží (vedoucí mládeže)
347 hod, (z toho Petr M. 232 hod ).
Získání informací, zpracování, podání žádosti o dotace, zpracování projektů a následné realizace
(MŠMT 2017 a 2018, MŠMT, JMK): 68 hod
Jaroslav M. ml, Petr M., Jakub Š., Jakub O.
Terénní úpravy v Luhu, údržba areálu:

253 hod

Preventivně výchovná činnost – (požární prevence) : 100 hod (z toho Havlíček Josef ml. 85 hod ).

Finanční prostředky na činnost mládeže z veřejných zdrojů
Na základě žádosti z Programu JMK: Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních
zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017 byl náš projekt: Dovybavení kroužku mladých hasičů
SDH Jabloňany II úspěšně vyhodnocen a mohli jsme z dotace 45 tis. Kč a s naší povinnou spoluúčastí
SDH 33 364,- pro MH pořídit nové nebo obnovit starší sportovní vybavení:














2x rozdělovače na 100 m překážek
spojka pevná CTIF
2 x terče CTIF
startovací bloky
vzduchová puška Slavie
2 x savice
2x proudnice
sada hadic na 100m překážek
rozdělovač PÚ sport
1 x hadice
8 x pracovní stejnokroj PS II.
7 x stopky
kloboučky

Na základě žádosti podané v roce 2016 se nám podařilo získat prostředky z Ministerstva mládeže a
tělovýchovy z Programu VIII, Organizace sportu ve sportovních klubech v celkové výši 35 tis.
Kč. Tento dotační titul je určeně na financování provozních nákladů pro sportovní činnost mládeže.
Z těchto prostředků jsme hradili především provozní výdaje:
 materiál pro mládež (10381 Kč Pořízený materiál na sportovní činnost mládeže) .
 občerstvení pro mládež (3508 Kč jedná se o nákup potravin na Minisoustředění, vod a sirupů
na tréninky a soutěže atd.) .

Stránka 31 z 60

Zpráva o činnosti SH ČMS SDH Jabloňany 2017

 materiál pro souťěž děti (1888 Kč Pořízený materiál
na org. zajištění pořádané soutěže OLM Jabloňany) .
 materiál pro organizace (1723 Kč Pořízený materiál
na chod celé organizace SDH včetně zajištění potřeb
mládeže.) .
 služby pro mládež (6185 Kč Výdaje v přímé
souvislosti se sportovní činností mládeže, zejména startovné atd.) .
 cestovné pro mládež (10609 Kč Náhrada cestovného (PHM) pro os. vozidla rodičů při
dopravě na soutěže mládeže, případně trenéra v souvislosti se sportovní přípravou a další
činností mládeže.) .
 služby pro souťěž děti (471 Kč Služby na na org. zajištění pořádané soutěže OLM Jabloňany)
 služby pro organizace (235 Kč Služby pro zajištění chodu celé organizace SDH včetně
zajištění potřeb mládeže.).

Celkové výdaje naší organizace na sportovní činnost mládeže, ostatní činnost mládeže a pořádání
velké podzimní soutěže pro mládež ZPV (bez výdajů na pořízení zboží pro prodej) činily v roce 2017
115 tis. Kč. Celkové hospodaření oblasti mládeže v roce 2017 skončilo kladně a to díky nejen
sponzorským darům a dotacím, ale díky vlastní činnosti kolektivu mládeže (jako jsou sběr papíru a
starého elektra nebo výpomoc při organizaci různých akcí mimo naši obec). Tyto prostředky budou
sloužit pro další činnost a vybavení v příštím roce.
Podpora činnosti MH
V roce 2017 naši činnost podpořili dlouhodobí i noví partneři a sponzoři,
kterým velmi děkujeme:













Autodoprava K&K, s.r.o.
Baumüller Brno, s.r.o.
DEAS spol. s.r.o.
Helivo s.r.o.
Jana Štrajtová
Jihomoravský kraj: Dotační program Rozvoj materiálně
technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže
Ministerstvo mládeže a tělovýchovy: Program VIII,
Organizace sportu ve sportovních klubech
Obec Jabloňany
Pizzerie Piccolo
T-CAR Boskovice spol.s.r.o.
Tlamka – zahradní technika
a další

Dále někteří aktivní rodičové pomáhající s dopravou mládeže na soutěže a
činností kolektivu svými osobními automobily, kdy jsme najezdili cca 3516
km
Zpracoval: Petr Machač, Jaroslav Machač
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Preventivně výchovná činnost v oblasti PO a OOB členů SDH Jabloňany
Hasík v ZŠ Jabloňany, spolupořádáno s HZS JMK.
I v tomto roce Petr Machač a Josef Havlíček ml. pokračovali v PVČ v místní základní škole výukou
programu Hasík pro ZŠ. Realizovali jsme dva výukové bloky ve třídě a třetí bonusový blok na
požární stanici HZS JMK v Boskovicích. Navštívil jsem i MŠ na Oboře, kde jsem s dětmi besedoval o
hasičích a předvedl jsme ústroj hasiče pro zásah v hořících objektech.
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Preventivne_vychovna_cinnost_HASIK_CZ_-_ZS_Jablonany__Skolni_rok_2016_-_2017/

Bohužel pro nezájem nového vedení místní ZŠ se neuskutečnil 5. Ročník akce: Zakončení školního
roku pro ZŠ Jabloňany a MŠ Obora.

Zapojení do preventivně výchovné činnosti v rámci JMK
Dále se Josef Havlíček ml. aktivně podílel na PVČ v JMK:
1) Dny otevřených dveří v depozitář TMB v Brně sobota 22. 4. 2017 – neděle 23. 4. 2017
v tomto roce jsme se s našim vozidlem zapojili do spolupořádání akce: Dny otevřených dveří v
Depozitáři Technického muzea. Pro naše členy především pro Josefa Havlíčka ml. a Kamila
Havlíčka začala akci již v pátek přípravami vozidla umytím a naleštěním do výstavního stavu a
v sobotu časně z rána za pomoci dalšího člena SDH se vydali na Brno.
I

V bývalém vojenském areálu v Brně-Řečkovicích byl opravdu plný zajímavých exponátů. Malé i
velké nadšence zaujalo naše hasičské auto AS 16 Sachsenring. Všichni zájemci se mohli také svést
historickými autobusy a prohlédnout si další hasičskou techniku.
Hasiči letos představili téměř tři desítky exponátů. Malým i velkým návštěvníkům se líbila převážně
historická hasičská vozidla, velký zájem vzbudil i vyprošťovací automobil a nové typy cisternových
automobilových
stříkaček.
Statickou výstavu techniky již tradičně doprovází série ukázek činnosti hasičů. Zájemci mohli
shlédnout praktické použití různých typů hasicích přístrojů nebo se naučit správný postup hašení
Stránka 33 z 60

Zpráva o činnosti SH ČMS SDH Jabloňany 2017

vzníceného
oleje.
Největší úspěch u dětí sklidila závěrečná ukázka hašení pomocí těžké, střední a lehké pěny. Děti se
„vyřádily“ také u preventivního stánku, kde na ně za splnění jednoduchých úkolů čekala odměna.
Pexeso, omalovánku nebo vystřihovánku s hasičskou tématikou si tak z Depozitáře letos odneslo přes
2 500 dětí.
Nejen Hasiči přilákali rekordní počet návštěvníků jen v sobotu na akci přišlo přes čtyři tisíce zájemců.
Návštěvnost v Depozitáři Technického muzea Brno byla 7000 lidí za oba dny.
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2)

Půlmaraton

Moravským

krasem

v Blansku

stánek

PVČ

Hasík

26.

8.

2017

http://blansko.sportujsnami.cz/aktuality/aktuality-2017.html
3) Festival vědy v Areálu dopravní výchovy Brno Pisárky stánek PVČ Hasík 8. 9 2017 a 9. 9. 2017

http://www.hvezdarna.cz/festivalvedy/
4) Den Městské policie Brno - koupaliště Riviéra v areálu dopravní výchovy Brno stánek PVČ Hasík
28. 9. 2017
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/mestska-policie-slavi-

150-let-od-sveho-zalozeni/
Na těchto akcích jsme strávili 76 hodin

Požární prevence a akce SHČMS OSH Blansko
Josef Havlíček se ve svém volném čase dále věnoval sebevzdělávání v oblasti Požární prevence a
navázal na již získanou odbornost od SHČMS OSH Blansko Preventista III. a v roce 2017
pokračoval k získání vyššího stupně, absolvoval odborné školení prevence: 21. 2. na požární stanici
HZS JMK v Boskovicích, 25. 3. v Doubravici nad Svitavou a 4.12. úspěšně absolvoval zkoušku opět
na hasičské zbrojnici v Doubravici a získal vyšší stupeň Preventista II. v oblasti Požární prevence
Dále se jako rozhodčí v Požárním sportu se zúčastnil na soutěžích v roce 2017










18. 6. 2017 Krajské kolo Plamen dorost v Blansku na stadionu
25. 6. 2017 Memoriál B. Andrlíka Okrouhlá v požárním sportu
7. 2017 Okresní kolo v Požárním sportu v Blansku na stadionu
7. 2017 Soutěž Memoriál Velenov v požárním sportu
5. 7. 2017 Soutěž Memoriál Roubanina v požárním sportu
5. 8. 2017 Krajské kolo v požárním sportu v Brně
9. 2017 Soutěž Deštná v požárním sportu
23. 9. 2017 Soutěž Mikroregion Svitava v Újezd u Boskovic
29. 7. 2017 se zúčastnil Žehnání praporu SDH Deštná
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Zpráva o hospodaření SHČMS – SDH Jabloňany za rok 2017
Hospodaření sboru je evidováno v daňové evidence SDH Jabloňany nastavené dle legislativních
požadavků. Jednotná daňová evidence sleduje výdaje nejen dle jejich povahy/typu – služby, materiál,
…, ale i dle jejich účelu a určení (viz tabulka níže). Tyto podklady slouží pro přípravu daňové
přiznání.
Čtvrtletí
Součet z Částka transakce

Činnost
cvičiště
cvičiště Celkem
mládež

mládež Celkem
souťěž děti

Položka
materiál
dary, dotace
materiál
občerstvení
služby
cestovné

-5 679
-5 679
85 000

39 608

materiál
služby
prodej
zboží

-88 745
-5 902
-6 819
-10 952
-112 418
-2 098
-471

Celkový
součet
-5 679
-5 679
85 000
-88 745
-5 902

6 050
63 396
72 446

-10 751
-13 320
-384
-384
-5 430
-15 845
-3 642
-5 054
-50 000
-39 690
-119 661
-590
-33 251
-33 841
-87 226
-3 950
-2 402
-93 578
-8 100
-13 463
-3 350
-32 503
-57 416

32 789
-10 952
12 190
-2 098
3 589
18 240
-10 751
8 980
-384
-384
-3 430
-15 845
-3 642
16 797
0
13 750
7 630
74 348
-33 251
41 097
-42 226
-3 950
-2 402
-48 578
-5 100
-13 463
2 700
30 893
15 030

466 582

-436 297

30 286

124 608

souťěž děti Celkem
soutěž děti-prodej
zboží
soutěž děti-prodej Celkem
organizace
dary, dotace
materiál
občerstvení
služby
průb.položky
prodej
organizace Celkem
pouťová
prodej
zboží
pouťová Celkem
sport
materiál
služby
cestovné
sport Celkem
VCB
dary, dotace
materiál
služby
prodej
VCB Celkem
Celkový součet

Transakce
příjem
výdej

4 060
18 240
22 300

2 000

21 850
50 000
53 440
127 290
74 938
74 938
45 000

45 000
3 000
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Plán práce SH ČMS – SDH Jabloňany na rok 2018
včetně plánu činnosti kolektivu MH
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 2017/2018
b) 1. podzimního kola celostátní hry Plamen 2017/2018
c) Vybraných soutěží zařazených do OLM
d) Soutěží MH konaných v rámci celé ČR
4. Vzdělávání a zdokonalování kolektivu MH v základech požární ochrany
 Zapojení se do získávání odznaků odborností MH
 Zapojení se do výtvarné soutěže „ Požární ochran očima dětí“
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 altánu ve sportovním areálu v Luhu
 Rozšíření tréninkových prostor
 Další úpravy v areálu v Luhu
13. Údržba a opravy hasičského vybavení, zázemí 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. V případě zájmu účast na Pyrocar 2018
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Zpráva o činnosti Jednotky SDH obce Jabloňany
(JSDH) za rok 2017
Základní údaje
JSDH:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jabloňany

Kategorie JSDH:

JPO V, předurčenost pro Ochranu obyvatelstva (OOB)
pro ORP Boskovice a JMK

Zřizovatel:

Obec Jabloňany, Jabloňany 78, 6790 Skalice nad Svitavou

Odpovídá:
Počet členů:

Petr Machač, Velitel JSDH, kontakt M: 773787584
20

Fotogalerie a další informace:

https://www.facebook.com/hasicijablonany/,
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/

Zprávu o činnosti JSDH zpracoval: Petr Machač, Jaroslav Machač, Jan Horák
Níže popsaná Zpráva o činnosti JEDNOTKY Sboru dobrovolných hasičů OBCE Jabloňany (dále jen JSDH) právně a
formálně nesouvisí s činností spolku SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany (dále jen SDH Jabloňany). Přesto je
zde uvedena jakou součást tohoto dokumentu pro komplexní přehled činnosti „Hasičů“ Jabloňany a protože tyto
aktivity a činnost se vzájemně prolínají. Mnoho členů (zejména starších, původních členů JSDH) podporuje i nadále
svojí činností JSDH (např. při opravách výjezdové techniky, vytvářením podmínek pro výcvik apod.), ikdyž od ½ roku
2016 již neplatí, že všichni členové JSDH jsou i členi SDH.
Podobně je vedena i činnost Kolektivu mladých hasičů SDH Jabloňany (kromě klíčových sportovních a volnočasových
aktivit i jako případná základna pro budoucí členy JSDH k plnění úkolů v oblasti požární ochrany).
JSDH obce Jabloňany je zřízena dle zákona o Požární ochraně a je organizační složkou Obce Jabloňany, za činnost
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Základní shrnutí činnosti JSDH
Rok 2017 v JSDH Jabloňany byl rokem změn a průlomových kroků, pro někoho opět hekticky plný
starostí, přípravou nových věcí nebo udržením v chodu stávajících aktivit na nadstandardní úrovni.
Přesto stojí za zdůraznění několik činností, které byly tomto roce výjimečné. Tyto činnosti se udály
během roku 2017 z pohledu činnosti JSDH a především z pohledu jejího vedení, tj. velitele jednotky
Petra Machače a zástupce velitele Jana Horáka.
Činnost JSDH se překrývá ve spolupráci s kolektivem mládeže mladých hasičů SDH Jabloňany (dále
jen MH), protože MH jsou potenciálem pro JSDH. Většina členů JSDH jsou členy i SDH, 7 členů pak
jen pouze členy Jednotky.
 K 31. 12. 2016 Jan Horák na vlastní žádost ukončil svoji činnost ve funkci velitele jednotky,
kterou vykonával od února 2012.
 S účinností od 1.1.2017 starosta obce Roman Plch jmenoval velitelem JSDH Petra Machače a
Jan Horák byl jmenován jeho zástupcem.
 Pro udržení a zvýšení akceschopnosti JSDH osloveni a přijati noví členové. V lednu: Iva
Kučerová, František Petržela, Jiří Petržela, Milan Prudký, Lukáš Vlach, Radek Tomášek a
v červnu Jiří Horák (roč. 95). Tito členové se do činnosti zapojili dle svých časových
možností, většina z nich předčila svým proaktivním přístupem většinu dosavadních členů a
nyní jsou již plnohodnotnými hasiči JSDH (úspěšně absolvovali vstupní odbornou přípravu a
tři z nich dle potřeb i specializační kurz)
 12. – 13.10. absolvovali František Petržela, Jiří Petržela, Lukáš Vlach (držitelé řidičského
oprávnění pro nákladní vozidla) specializační kurz pořádaný HZS JMK na požární stanici
Blansko po úspěšném složení zkoušky se z nich stali strojníci pro obsluhu cisternové
automobilové stříkačky
 V roce 2017 se po opakovaném projednávání na zastupitelstvu obce podařilo schválit, žádost o
dotaci na pořízení nového dopravního automobilu (DA), která byla GŘ HZS ČR kladně
vyřízena. Z hlediska kritérií vhodnosti dotace jsme na 2. místě z 55 obcí JMK, které budou
v roce 2018 opět pořizovat nová DA. DA je určeno pro JSDH s využitím i pro zajištění
dopravy MH na soutěže. Doufáme, že v příštím roce poběží vše hladce a nový automobil,
který mohl být v obci již od roku 2016, se podaří pořídit do Jabloňan v roce 2018.
 Pro zajištění vlastních parkovacích prostor pro současnou techniku, zázemí pro JSDH a včetně
prostoru (klubovny) pro naši spolkovou činnost jsme se pokusili ucházet o dotace na výstavbu
nové hasičské zbrojnice. K tomu bylo nutné zpracovat kompletní stavební studii nové
zbrojnice, která by měla stát u vjezdu do obce („nad hřištěm u mlýna“). Nová zbrojnice počítá
s 3 garážovými stáními, školící místností, šatnou a navazujícím sociálním a technickým
zázemím dle platné vyhlášky pro výstavbu nových zbrojnic. Studie i žádost byla schválena na
zastupitelstvu a nyní nezbývá než jen vyčkávat, až postoupíme v pořadníku žadatelů a každý
rok podat žádost opakovaně.
 V rámci naší předurčenosti ochrana obyvatelstva (dále jen OOB) jsme se již třetím rokem
zúčastnili výcviku společně s dalšími 17 předurčenými jednotkami na krajské úrovni,
tentokráte dějištěm výcviku byly rozsáhlé výcvikové prostory vojenského újezdu Březina.
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 Díky předurčenosti k OOB naše jednotka na výzvu KOPIS HZS JMK vyjíždí k 6 událostem
do obcí na území ORP Boskovice, kde se postupně stáváme nedílnou součástí u specifických
zásahů.
 Prodloužení, školení na PS HZS JMK absolvovali: Zachoval Josef, Horák Jan, Štarha Jakub.
 Členové JSDH se zapojují do pořádání a pomáhají se zajištěním akcí MH
 Členové JSDH se aktivně zapojili do oslav výročí 660 let obce a 110 let SDH, dále se
zúčastnili poháru v „požárním sportu“ DSO Mikroregionu Svitava
 JSDH v rámci „činností“ odpracovala pro obec a občany 215 hodin (kácení náletových dřevin,
odstranění stromů, likvidace obtížného hmyz, čištění kanalizací, úklid komunikací,…..)
 160 hodin strávili při zásazích na výzvu KOPIS HZS JMK
 625 hodin strávili při odborné přípravě, opravách a údržbě techniky a vybavení
 JSDH v průběhu roku vyjela k: 10 zásahů včetně 1x PC, 15 činnostem pro obec nebo občany a
1x TC
 Dle finančních možností obce a získaných dotací od JMK pořizujeme chybějící osobní
ochranné prostředky a další potřebné vybavení.

Spodní řada z leva: Horák Jiří, Horák Jan, Štarha Jakub, Musil Michal, Kužela Tomáš, Vlach Roman,
Machač Jaroslav, Ocetek Jakub, Kučerová Iva, Dvořák Martin, Prudký Milan, Horák Jiří, Zachoval
Josef, Petržela František, Zachoval Lukáš, Petržela Jiří, Vlach Lukáš (na fotografii chybí Tomášek
Radek a Hubený Pavel).
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Základní pojmy a použité zkratky
Zásah - činnost jednotky a dalších složek IZS u události včetně prověřovacího cvičení. Jedná se o
činnost směřující k odvrácení ohrožení, nebezpečí, záchraně osob, zvířat a záchraně majetku.
Výjezd a každou činnost v průběhu zásahu hlásí velitel jednotky, nebo velitel zásahu KOPIS
(krajské operační středisko) HZS JMK. Zásah jednotce požární ochrany vyhlašuje KOPIS HZS JMK
prostřednictvím SMS a AMDS (automatické hovorové volání), v naši obci není dálkově řízená siréna,
(současná siréna by se musela spouštět manuální po dostavení člena JSDH do hasičské zbrojnice =
značná časová prodleva).
Zásahy mimo katastr zřizovatele – náklady za uskutečněný zásahu mimo katastr zřizovatele jsou
propláceny dotací od JMK prostřednictvím HZS JMK. Náklady spojené se zásahem v katastru obce
zřizovatele = obec Jabloňany nejsou propláceny, hradí obec z rozpočtu JSDH.
Činnost pro zřizovatele - jedná se o události, u kterých není bezprostřední ohrožení, nebo jednotka
PO provádí činnosti k předcházení vzniku potenciálního ohrožení (např. likvidace vos či sršňů,
asistence, služby pro zřizovatele jednotky, pro obec, občany).
Výjezd a návrat na základnu při činnosti hlásí velitel jednotky na KOPIS HZS JMK. Tyto činnosti
jsou převážně dojednány předem a na podnět starosty obce. Po příjezdu na místo lze dle situace
překlasifikovat na zásah. Jednotka provádějící činnost musí být vybavena osobními ochrannými
prostředky (stejně jak u zásahu) a na výzvu KOPIS musí provést výjezd dle potřeb KOPIS HZS JMK
k zásahu v počtu 1+3 (velitel + strojník a dva hasiči)

Používané zkratky:
VJ = velitel jednotky,
ZVJ = zástupce velitele jednotky,
VD = velitel družstva,
TOOB = technik ochrany obyvatelstva,
MPŘ = obsluhovatel motorové pily řetězové,
S = strojník,
H = hasič,
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Organizace a členové JSDH Jabloňany
Členové JSDH Jabloňany
Přehled jednotlivých členů, vykonávané funkce a získané odbornosti k 31. 12. 2017 uvedeny
v tabulce níže:
Č. řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jméno

Funkce

Machač Petr
Horák Jan
Štarha Jakub

VJ, S, MPŘ, TOOB, (příšlušník HZS JMK)
ZVJ, TOOB, Zdravotnický kurz
VD

Dvořák Martin
Horák Jiří (r.88)
Horák Jiří (r.95)
Hubený Pavel
Kučerová Iva
Kužela Tomáš
Machač Jaroslav
Musil Michal
Ocetek Jakub
Petržela František
Petržela Jiří
Prudký Milan
Tomášek Radek
Vlach Lukáš
Vlach Roman
Zachoval Josef
Zachoval Lukáš

H
H, MPŘ
H, Vyhl. 50 (elektro)
H
H, Zdravotnický kurz
H
S, MPŘ, TOOB,
S
H, MPŘ
S
S, Vyhl. 50 (elektro)
H
H
S
H
S
H

Poznámka: nepřímo hasičské doplněné odbornosti:
-

Vyhl. 50 (elekto) – oprávnění pro práci v elektrické soustavě
Zdravotnický kurz - Zdravotník zotavovacích akcí (školení ČČK v rozsahu 40 hodin,
absolvováním závěrečného přezkoušení)

Změny ve složení, vedení a fungování JSDH Jabloňany
K 31.12.2016 Jan Horák na vlastní žádost ukončil svoji činnost ve funkci velitele jednotky, při
odstoupení z funkce doporučil do této funkce svého dosavadního zástupce Petra Machače. Starosta
obce toto doporučení akceptoval a po doporučení i ze strany HZS JMK jmenoval nového velitele Petr
Machače. Jan Horák vykonával funkci velitele jednotky od února 2012. Citace autor Jan Horák: „Na
počátku roku 2017 jste mohli zaznamenat změnu na postu velitele JSDH. K důvodům proč jsem se
rozhodl k odstoupení se již nechci vracet a ani je dál podrobně rozebírat. Petra jsem doporučil
především pro svůj proaktivní přístup a nadstandardní práci pro jednotku v předešlých létech“.
S účinností od 1.1.2017 starosta obce Roman Plch jmenoval velitelem JSDH Petra Machače.
Od 1.1.2017 na žádost Petr Machače do funkce zástupce velitele jednotky starosta obce jmenoval
Jana Horáka. Tímto bych chtěl Janovi poděkovat za dosavadní vykonanou práci.
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JSDH musí být akceschopná a uskutečnit výjezd do 10 minut celoročně i v době pořádání kulturně
sportovních akcí, pouťového víkendu a podobně. Z tohoto důvodu od letošního roku při těchto akcích
je dle možností zajišťována „pohotovost“ (1+3 = velitel + strojník a dva hasiči). Tito členové jsou
v případě výjezdu postradatelní z pořádání akce, nebo se dostaví z domu (strojník schopen řízení
motorového vozidla).
Pro udržení a zvýšení akceschopnosti JSDH osloveni a přijati noví členové z naší obce. V lednu: Iva
Kučerová, František Petržela, Jiří Petržela, Milan Prudký, Lukáš Vlach, Radek Tomášek a v červnu
Jiří Horák (r.95) tito členové se do činnosti zapojili dle svých časových možností, většina z nich
předčila svým proaktivním přístupem většinu dosavadních členů a nyní jsou již plnohodnotnými
hasiči JSDH (úspěšně absolvovali vstupní odbornou přípravu a tři z nich dle potřeb i specializační
kurz). Přijetím „nováčků“ do jednotky doplnění 3 řidiči „skupiny C“, převážná část z nich pracuje ve
směnných provozech, tudíž jsou dosažitelní i v dopoledních hodinách. Pro jednotku jsou
jednoznačným přínosem: znalosti z oborů: zdravotního, elektro, automechanik, opravář strojů,
vedoucích funkcí…
V průběhu roku se nám dařilo minimálně jednou měsíčně absolvovat v rámci jednotky školení,
výcvik, nebo údržbu techniky. Dle kladného ohlasu zúčastněných budeme i v tomto pokračovat
v novém roce.
Přehled účasti a zapojení členů JSDH
Účast na výjezdech, činnosti podobně jako i na odborné přípravě je povinné evidovat. Z této průběžné
evidence jsou k dispozici pak následné přehledy vynaloženého času a úsilí jednotlivých členů, ale i
celé jednotky.

Struktura odpracovaných hodin JSDH
Jabloňany v roce 2017 - celkem 1176

176

160

Hodin na Výjezd

215

Hodin na Činnost
Hodin na Odb.
příprava
Hodin na Údržba

625

Během roku 2017 strávili členové na odborné přípravě, údržbě, výjezdech nebo odpracovali v rámci
činnosti pro Obec Jabloňany nebo občany celkem 1176 hodin. Pro představu, kdybychom to
přepočítali na placené zaměstnání pro jednoho člověka, pak to představuje tahem práci po dobu 8
měsíců.
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Přehled účasti jednotlivých členů dle jednotlivých typů činností v roce 2017:

Účast členů JSDH Jabloňany 2017
Zachoval Lukáš
Hubený Pavel
Tomášek Radek
Kužela Tomáš
Horák Jiří (r.95)
Vlach Roman
Ocetek Jakub
Horák Jiří (r.88)
Štarha Jakub
Dvořák Martin
Zachoval Josef
Prudký Milan
Petržela Jiří
Musil Michal
Kučerová Iva
Vlach Lukáš
Petržela František
Machač Jaroslav
Machač Petr
Horák Jan
JSDH
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Účast na Výjezd

Účast na Činnost

Účast na Odb. příprava

Účast na Údržba

45

50

Během roku proběhlo 46 akcí JSDH (vyjma Údržby, která probíhala individuálně a v grafu četností
akcí vyjadřuje pouze, zda se člen během roku zapojil či ne). Pořadí v grafu dle celkového počtu
odpracovaných hodin (včetně Údržby), rozdíly dány také různou délkou jednotlivých akcí.
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Detailní přehled odpracovaných hodin jednotky a jednotlivých členů v roce 2017

Typ události
Horák Jan
Machač Petr
Machač Jaroslav
Petržela František
Vlach Lukáš
Kučerová Iva
Musil Michal
Petržela Jiří
Prudký Milan
Zachoval Josef
Dvořák Martin
Štarha Jakub
Horák Jiří (r.88)
Ocetek Jakub
Vlach Roman
Horák Jiří (r.95)
Kužela Tomáš
Tomášek Radek
Hubený Pavel
Zachoval Lukáš
JSDH délka trvání jednotlivě
JSDH hodin celkem
Sturktura činnosti JSDH

Hodin na Hodin na
Výjezd Činnost

Hodin na
Hodin na
Odb.
Údržba
příprava

Hodin
celkem

20,6

27,7

88,5

38,0

175

13,2

35,8

84,2

36,0

169

20,6

25,1

80,9

7,0

134

14,2

9,4

86,9

12,0

122

13,0

17,6

77,4

6,0

114

12,3

10,4

59,1

0,0

82

7,8

12,4

8,0

38,0

66

6,6

1,5

25,8

26,0

60

13,9

15,7

26,5

0,0

56

3,3

15,9

22,5

2,0

44

7,5

6,7

21,9

6,0

42

0,0

12,4

16,3

0,0

29

11,1

14,4

2,3

0,0

28

6,6

8,2

3,3

5,0

23

3,3

0,0

8,0

0,0

11

0,0

1,8

9,2

0,0

11

3,3

0,0

2,3

0,0

6

2,2

0,0

2,3

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

21

37

109

indiv.

167

160

215

625

176

1176

14%

18%

53%

15%

100%
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Zásahy a činnosti JSDH Jabloňany v roce 2017
Přehled zásahů a činnosti během roku 2017
Evidované zásahy v průběhu roku 2017
Poř.
číslo
1
2
3
4

Datum

Místo

Typ události

Struční popis

8.2.2017 Jabloňany

Ostatní pomoc

7.7.2017 Jabloňany

Technická
pomoc

úklid komunikace Koncinberk - (spolupráce s CAS HZS JMK
PS Boskovice
Odstranění stromu (3 stromy na komunikaci Skalice Krhov,
mimo katastr obce Jabloňany)

10.8.2017 Jabloňany
Technická
/Skalice n. Sv. pomoc

Odstranění stromu (popadané větve do vozovky Jabloňany
směr Skalice)

30.12.2017 Jabloňany
/Obora
(ovčín)

Prověřovací
cvičení (PC)

Požár kapaliny v sudu s následným výbuchem jedna
zraněná osoba (mimo katastr obce Jabloňany, volné
prostranství před skladovacím objektem)

Evidované zásahy v průběhu roku 2017 související s předurčeností OOB (mimo katastr)
Poř.
číslo
1

Datum

Místo

9.2.2017 Štěchov

Typ události

Struční popis

Požár

Týl (požár většího rozsahu, pro zasahující týlové zázemí pro
odpočinek, příprava a výdej teplých nápojů a občerstvení,
spolupráce s JSDH Okrouhlá OOB úklid vybavení)

2

14.5.2017 Velké
Opatovice

Technická
pomoc

Při záplavě (stavba protipovodňové hráze, zprůchodnění
odtoku vody při přívalovém dešti)

3

29.10.2017 Boskovice

Technická
pomoc

(plachtování ulítnuté střechy Zámeckého skleníku při
vichřici Herward

4

29.10.2017 Boskovice

Technická
pomoc

(v záloze na místě události)

5

29.10.2017 Silnice 1/43
(u Krhova)

Technická
pomoc

(odstranění stromu ve vozovce)

6

29.12.2017 Šebetov

Požár

Týl - (požár většího rozsahu, pro zasahující týlové zázemí
pro odpočinek, příprava a výdej teplých nápojů a
občerstvení)

Evidované činnosti v průběhu roku 2017 (pro obec, občany)
Poř.
číslo
1

Datum

Místo

Typ události

Struční popis

18.2.2017 Jabloňany
Luh

Ostatní pomoc

(kácení, pálení dřevin pro obec)

2

3.3.2017 Jabloňany
Luh, Obora
Hutě

Ostatní pomoc

(uhašení ohnišť po pálení klestí v obecním lese)

3

4.3.2017 Jabloňany
Luh, cesta na
Babu

Ostatní pomoc

(kácení, pálení dřevin pro obec)
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4

4.3.2017 Jabloňany
Luh, Obora
Hutě

Ostatní pomoc

(uhašení ohnišť po pálení klestí v obecním lese)

5

12.4.2017 Jabloňany
Kocimberk

Ostatní pomoc

(zprůchodnění, pročištění kanalizace v RD)

6

21.4.2017 Vojenský
Ostatní pomoc
22.4.2017 újezd Březina

7

4.5.2017 Jabloňany „u Ostatní pomoc
kaple“

(výcvik jednotek OOB)
(odstranění stromu)

8

15.5.2017 Jabloňany
Luh

Ostatní pomoc

9
10
11
12

31.5.2017
6.7.2017
27.8.2017
6.10.2017

Ostatní pomoc (likvidace obtížného hmyzu v objektu obce)
Ostatní pomoc (oplach, úklid komunikací)
Ostatní pomoc (preventivně výchovná činnost)
Ostatní pomoc (vyčerpání study, vytažení spadeného poklopu)

Krhov
Jabloňany
Jabloňany
Jabloňany
Zalitavsko

(náhrada elektrického zdroje v obecní vodárně při údržbě)

13

15.10.2017 Jabloňany
Zalitavsko

14

27.11.2017 Jabloňany „u Ostatní pomoc (oplach, úklid cyklostezky)
bytovky“

15

9.12.2017 Jabloňany
„ulice“

Ostatní pomoc (pročištění kanalizace)

Ostatní pomoc

(vyčerpání studny pro potřeby obce)

Evidované taktické cvičení v průběhu roku 2017
Poř.
Datum
Místo
číslo
1 2.12.2017 Jabloňany
/Obora
(ovčín)

Typ události
Taktické
cvičení (TC)

Struční popis
(zajištění týlu při dlouhodobém zásahu OOB JEDNÁ SE O TC)

JSDH by měla v rámci splnění odborné přípravy za rok absolvovat minimálně jedno TC a jedno PC.
Provedení TC a PC schvaluje starosta obce na podnět velitele jednotky.
 PC = slouží k prověření akceschopnosti JSDH. O vyhlášení poplachu velitelem jednotky nebo
starostou obce členové JSDH nejsou předem informováni.
 TC = předem domluvená součást odborné přípravy dle písemně zpracovaného plánu TC,
úkolem je procvičit postupy a činnosti při zásahu.

Detailní popis některých zásahů a činnosti v roce 2017:
Výjezd OOB – Velké Opatovice omezení vlivů povodně
14.5. Zásah mimo katastr obce Velké Opatovice a blízké okolí města zasáhla povodeň z přívalových
dešťů. Voda zaplavila sklepy a silnice. Na místo byla díky předurčenosti k ochraně obyvatelstva
vyslána i naše JSDH. Na místě jsme spolupracovali s HZS JMK a JSDH Okrouhlá. Provedli jsme
zprůchodnění kanálových vpustí a odtoků nahromaděné vody a umožnili jsme odtoku vzniklého
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vodního toku. Společně s JSDH Okrouhlá jsme provedli stavbu protipovodňové hráze, následně zásah
ukončen a hodinu před půlnocí návrat jednotek na základny. (náklady spojené s tímto zásahem budou
hrazeny JMK prostřednictvím HZS JMK).
Výjezd: TP odstranění stromu („jako o pouti“)
V průběhu pouťového očekávání, v pátek 7.7. při vydatných deštích doprovázených silným větrem
v 19:13 byl naší jednotce krajským operačním střediskem HZS JMK vyhlášen poplach: zásah technická pomoc odstranění stromů Jabloňany směr Krhov. Následoval výjezd s CAS (cisternová
automobilová stříkačka) v počtu 1+5 (velitel + pět hasičů) z provizorního parkování v areálu
„družstva“ na hraně časového limitu do 10 min od ohlášení. Po příjezdu na místo události zjištěn
zlomený strom a odlomené větve z dalších dvou stromů spadených do vozovky. Pomocí motorové
řetězové pily provedeno rozřezání a odstranění větví z komunikace, úklid komunikace od nečistot a
zprůjezdnění silnice. Po dobu zásahu jsme prováděli usměrnění provozu na silnici v místě události.
Návrat na „základnu“.

Výjezd: Odstranění stromů silnice u Jabloňan
Ve čtvrtek 10.8. v 04:49 byl naší jednotce krajským operačním střediskem HZS JMK vyhlášen
poplach: zásah - technická pomoc odstranění stromu Jabloňany směr Skalice. Vyjeli jsme s CAS
v počtu 1+2.
Po příjezdu na místo události zjištěna zlomená větev jabloně ležící na vozovce. Pomocí motorové
řetězové pily provedeno odstranění větve z komunikace, úklid komunikace od nečistot a zprůjezdnění
silnice. Po dobu zásahu jsme prováděli usměrnění provozu na komunikaci v místě události. Návrat na
základnu.

Zásahy JSDH Jabloňany v souvislosti s vichřicí Heward 29.10.2017
V pátek 27.10. ve večerních hodinách jsme obdrželi od HZS JMK informaci, že území České
republiky zasáhne velmi silná vichřice. ČHMÚ vyhlásil na neděli extrémní stupeň nebezpečí, proto
jsme jako jednotka předurčená pro ochranu obyvatelstva dostali pokyn od HZS JMK k přípravě
vybavení určeného pro tyto typy zásahů.
Přípravu a kontrolu vybavení, přívěsu pro OOB jsme provedli v sobotu navečer. Dle informací jsme
měli očekávat aktivaci naší jednotky do pohotovosti od sobotní půlnoci.
Vítr na Blanensku udeřil v plné síle v neděli po 8. hodině dopoledne. Se sílícím větrem se začal
zvedat i počet výjezdů hasičských jednotek k likvidaci následků.
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Naše jednotka byla aktivována v neděli v 11:30 operačním střediskem HZS JMK. V 11:50
následovalo vyhlášení a výjezd jednotky k technické pomoci do Boskovic, kde vítr strhl plechovou
střechu na zámeckém skleníku. Po příjezdu naší jednotky se na místě nacházela jednotka HZS Jmk
Boskovice a JSDH Boskovice I, dále pak pracovníci technických služeb. Na příkaz velitele zásahu
bylo provedeno opakované uzavření okolí skleníku včetně přilehlého parku a sousedních prostor. Po
příjezdu JSDH Okrouhlá byly jednotky z Boskovic odeslány k řešení dalších událostí v okolí. Po
částečném uklidnění vichru byla zahájena provizorní oprava střechy za pomoci plachet a dalšího
materiálů. Tento zásah trval více jak tři hodiny, část zásahu probíhala i za sílícího deště.

Po likvidaci předešlé události jsme byli vysláni k další. Tentokrát vítr poškodil střechu tělocvičny na
SOU a SOŠ André Citroena na náměstí 9. května. Zde jednotky OOB zůstaly v záloze na místě
události. Protože rozsah poškození nebyl tak velký, dostali jsme příkaz k návratu na základnu.
Během návratu jsme provedli likvidaci spadeného stromu na silnici 1/43 na úrovni čerpací stanice
na Krhově, který zasahoval do jízdního pruhu.
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Výjezd: Týlové zázemí pro JPO při rozsáhlém požáru v Šebetově
Závěrem roku 29.12. v 15:20 jsme byli vyslání do obce Šebetov kde probíhalo hašení rozsáhlého
požáru hospodářských stavení v centru obce (vyhlášen III. stupeň požárního poplachu). Našim
úkolem bylo příprava týlového zázemí v garáži hasičské zbrojnice JSDH Šebetov v blízkosti požářiště
a pro zasahující jsme připravili a vydáli teplé nápoje (čaj, káva), slazená minerální voda, tatranky,
nebo musli tyčinka. Pro nedostatečnou kapacitu el. rozvodu v budově JSDH pro ohřev el. vařičů a el.
bojlerů jsme použili elektrocentrálu z výbavy naší CAS a osvětlili okolí příchodu k týlovému
prostoru. Připravili jsme stanoviště pro prvotní ošetření zasahujících. Po odjezdu všech zasahujících
JSDH a dohodě s VZ jsme provedli úklid naše použité vybavení a okolí týlu. Návrat na základnu
kolem 18 hodiny.
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Činnosti pro obec: Čistění komunikací, oplach cyklostezky, …
V době před pouťové ve čtvrtek 6.7. od 17 do 20 hod jsme na žádost vedení obce provedli v rámci
činnosti JSDH vykácení náletových dřevin prorostlých na povrch mostku při příjezdu do obce na
spodním konci obce a našim dalším hlavním úkolem byl úklid, vymetení a omytí komunikací v obci
před následnou páteční vysprávkou očištěných nerovností a výtluků ve vozovce novým asfaltem.

27.11. od 14:30 oplach cyklostezky a odstranění nánosu bahna. Očistili jsme úsek od bytovky po
odbočku ke kravínu.
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Odborná příprava JSDH
Odborná příprava je povinnou součástí JSDH, každý člen musí absolvovat minimálně 40 hodin.
V roce 2017, podobně jako v předchozích letech, jsme pokračovali v:
Prohlubování odborné přípravy, kterou jsme více zaměřili na poskytnutí první pomoci a úkony
zachraňující život. Díky zkušenému školiteli jsme si vyzkoušeli i prakticky při modelových
situacích, dále jsme se zaměřili na seznámení a výcvik s vybavením jednotky včetně výcviků venku
zaměřených na obsluhu čerpadel, agregátů, osobní jištění a používání prostředků v naší výbavě a
věnovali jsem se údržbě a akceschopnosti našeho vybavení a techniky.
Naši členové se zúčastnili periodického povinného školení na požární stanici Boskovice, velitelé
družstev: Horák Jan, Štarha Jakub, strojník: Zachoval Josef. Prodlužovacího školení se nezúčastnil
Ocetek Jakub proto skončil ve funkci velitele družstva a (nyní vykonává funkci hasič)
V říjnu absolvovali František Petržela, Jiří Petržela, Lukáš Vlach (držitelé řidičského oprávnění pro
nákladní vozidla) specializační kurz pořádaný HZS JMK na požární stanici Blansko po úspěšném
složení zkoušky se z nich stali strojníci pro obsluhu cisternové automobilové stříkačky
Byli jsme požádáni o spolupráci při zajištění Okresního kola soutěže mladých zdravotníků, které
proběhlo 12. května. Na základě této žádosti se Machač Petr a Horák Jan vydali do "světa" na
zkušenou. (Bylo to pro mne zajímavé i poučné co děti umí a můžou se naučit ve škole, nebo ve
volnočasových "kroužcích"....). Přímo v ulicích Blanska se tak utkaly děti hned několika základních
škol z celého regionu.
Zaměřili jsme se na praktické výcviky
v terénu, s vybavením jednotky
čerpadly a agregáty. Zdokonalovali
jsme práci s lanem, slanění, osobní
jištění a používání prostředků v naší
výbavě, věnovali jsem se údržbě a
akceschopnosti našeho vybavení a
techniky.
Hasiči určení k řízení a obsluze
hasičského
vozidla
(strojníci)
absolvovali kondiční jízdy s CAS 15
Daf (cisternová automobilová stříkačka)
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Společný výcvik jednotek okrsku Benešov
Protože nejvíc se lze naučit praxí jsme využili pozvání na praktický výcvik jednotek sboru
dobrovolných hasičů (dále JSDH) a v pátek 27.10.2017 jsme se zapojili do: společného výcviku
jednotek okrsku Benešov.
Sraz zúčastněných JSDH byl v 17. hodinu na hasičské zbrojnici v Benešově.
V průběhu úvodního seznámení velitelů a strojníků s organizací cvičení museli ostatní členové napsat
test zaměřený na hasičskou problematiku. Následovaly jednotlivé stanoviště, které jednotky plnily ve
dvojici jednotek - naše jednotka spolupracovala s JSDH Okrouhlá. Celkově jsme řešili čtyři situace,
kde nikdo dopředu nevěděl, co nás čeká.
Stanoviště číslo jedna byla náhodná dopravní nehoda osobního automobilu a cyklisty. Cyklista v
bezvědomí, částečné zaklíněný pod vozidlem. V prostoru nehody se nacházel ještě jeden chlapec,
který byl otřesen z celé události. Řidička vozidla při vědomí, stěžovala si však na bolest zad.
Zasahující hasiči se rozdělili do skupin. Cyklistu jsme vyprostili z pod automobilu za pomoci páteřní
desky a zahájili jeho neodkladnou resuscitaci. Řidička byla ponechána v automobilu do příjezdu ZZS
pod dozorem. Třetí osobě, chlapci, byla členem JSDH Jabloňany poskytnuta posttraumatická
psychologická péče a nabídnut tepelný komfort naší cisterny. Situace byla simulována tak, že dojezd
zdravotnické záchranné služby trval 20 minut, což dávalo všem zúčastněným prostor si vyzkoušet, že
poskytnout kvalitní pomoc není vůbec nic jednoduchého.
Stanoviště bylo do výcviku zařazeni i přesto, že naše jednotka není předurčena k řešení dopravních
nehod - situaci byla nastíněna jako naše jízda kolem právě vzniklé náhodné dopravní nehody v praxi
nikdy nelze vyloučit.
Na stanovišti číslo dva nás dle prvotní informace čekal požár na třech ohniscích, kdy hořel
pravděpodobně benzín. Jednotky zasahovaly za pomocí ručních práškových hasicích přístrojů. Po
absolvování tohoto úkolu čekal ještě jeden zapeklitý úkol na našeho strojníka (řidič). Ten měl
zvednout libovolnou stranu naší cisterny pomocí heveru tak, že jedno kolo se musí volně protočit.
Při druhém úkolu musel strojník ústně navigovat neznalou osobu při obsluze našeho čerpadla,
aniž by strojník viděl na místo z kterého ovládá čerpadlo vozidla. V obou těchto úkolech Franta obstál
bez závažnějších chyb.
Na třetím stanovišti jsme řešili pád osoby do hloubky asi tří metrů. Po provedeném průzkumu jsme
na příkaz velitele zajistili nasvětlení prostoru. Po vystrojení dvou našich členů, kteří se slanili po
opěrné zdi do hloubky ke zraněné osobě.
Po příjezdu na čtvrté stanoviště na nás čekal požár fotbalových kabin na Benešově. Dle zjištěných
informací se uvnitř pravděpodobně nachází osoba a požár se dále šíří na střechu. Po provedeném
průzkumu bylo provedeno natažení hadicového vedení od cisteren ke kabinám. JSDH Okrouhlá
provedla průzkum uvnitř zakouřeného objektu v dýchacích přístrojích, my jsme za pomoci
výsuvného žebříku provedli hašení střechy.
Chtěli bychom poděkovat všem kteří se zúčastnili. Měli jsme tak jedinečnou možnost si vyzkoušet
výše zmíněné činnosti v praxi. Jmenovitě se jedná o tyto členy JSDH Jabloňany: Machač Jaroslav,
Petržela František, Vlach Lukáš, Horák Jan, Horák Jiří a v roli pozorovatele nezasahujícího do
výcviku Machač Petr.
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Taktické cvičení Požár většího rozsahu a zbudování týlu
V sobotu 2. 12. „jako zasáhl“ krátce po druhé hodině „požár“ skladovací objekt nedaleko obce
Jabloňany. Vzhledem k tomu, že se jednalo o požár většího rozsahu, vznikla potřeba vybudování
týlového zázemí pro zasahující jednotky. V 15:55 byla naše jednotka vyslána HZS JMK k místu
události, vyjíždí 9 členů JSDH Jabloňany v CAS 15 DAF s přívěsem vybaveným pro potřeby ochrany
obyvatelstva. - Takový byl námět taktického cvičení, při kterém si zúčastnění měli možnost
prohloubit znalosti v této problematice. Dle plánu taktického cvičení jsme zbudovali za pomoci
našeho vybavení týlové zázemí. Vytvořili jsme prostor pro přípravu, výdej jídla, pití a odpočinkovou
vytápěnou část. Před 17 hodinou jsme byli připraveni vydávat teplou stravu a nápoje.
Nad rámec cvičení jsme naostro vyzkoušeli použití vyprošťovacích řetězů, jelikož jsme s naší
cisternou zapadli na měkkém povrchu. I tato drobná komplikace se povedla rychle vyřešit.
Na
zadních
kolech
cisterny
nasazeny
vyprošťovací řetězy.
Na závěr patří
poděkování
všem
zúčastněným
při
taktickém
cvičení
a
figurantům, kteří nám
pomohli s konzumací
připraveného občerstvení,
ukončení, návrat z cvičení
v 19 hodin.

Společný výcvik jednotek OOB JMK
21.-22.4. se naše jednotka (jako 1 z 18 předurčených
JPO pro Ochranu obyvatelstva (OOB) v JMK)
účastnila s ostatními jednotkami od pátku 21. 4. od 10
h do sobotního odpoledne Instruktážně metodického
zaměstnání (IMZ) ve Vojenském újezdu Březina. Již
pravidelného každoročního cvičení jsme se účastnili
potřetí. Místo výcviku bylo pro mnohé příjemným
zpestřením, které bylo doplněno i výcvikem hasičský
leteckých záchranářů HZS JMK, kteří v naší blízkosti procvičovali záchranu a transport osob
v podvěsu pod vojenským vrtulníkem, byli jsme seznámeni s činností hasičské vojenské jednotky,
historií a pravidly v rozsáhlém areálu.
Letošními úkoly bylo: zprovoznění velkokapacitní mobilní čerpací stanice, čerpání pomocí mobilních
kalových čerpadel, pytlování a stavba protipovodňové stěny nebo zřízení týlu.
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Našim úkolem, s dalšími jednotkami, bylo zřízení týlu a zabezpečení zázemí včetně stravy pro cca
120 hasičů po oba dva dny. K této činnosti jsme využili naše vybavení včetně přívěsu pro OOB, který
jsme pořídili v roce 2015 s pomocí grantu od POVODÍ MORAVY.
Jednotky OOB jsou určeny především pro dlouhotrvající zásahy nebo rozsáhlejší mimořádné události
typu požáry, povodně, čerpání vody, technická pomoc při větrných kalamitách (včetně např.
provizorních oprav stržených střech) vyhledávání nebo evakuace osob apod.
Výcviku
se
zúčastnili: Machač
Petr, Horák Jan,
Machač Jaroslav
ml., Kučerová Iva,
Petržela František
a Vlach Lukáš.

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/JSDH_Jablonany_-_IMZ_OOB_VU_Brezina_21-22.4.2017/
Prověřovací cvičení
30.12. Jsem z postu velitele jednotky připravil prověřovací cvičení jednalo se o Požár kapaliny v sudu
s následným výbuchem jedna zraněná osoba. Z PC byl zpracován i videosestřih z celého průběhu
(činnost členů od přípravy k výjezdu byla sledována pomocí 4 kamer, tyto záznamy pak sloužily
k vyhodnocení průběhu PC). https://www.youtube.com/watch?v=--42TXFAuxA

Stránka 56 z 60

Zpráva o činnosti
Jednotky SDH obce Jabloňany 2017

Ostatní příprava
Součástí přípravy členů JSDH je i
fyzická příprava, 23.9.2018 jsme se
zúčastnili poháru v „požárním sportu“
DSO Mikroregionu Svitava, pořádaného
v Újezdě u Boskovic. Pro některé členy
JSDH to bylo první seznámení s
„požárním sportem“. V uvozovkách
požárním sportem protože se tentokráte
jednalo o požární útok s příjezdem a
kompletním
provedením
z přívěsu
taženého naší CAS bez předchozí
přípravy vybavení na základně. Na
soutěž jsme jeli bez předchozího
tréninku, i tak jsme obstáli. Našim
největším
handicapem
byl
při
doplňkové disciplíně úsek s pitím piva,
kde jsme nabrali značnou časovou
ztrátu. Soutěž provázena silnými dešťovými srážkami.
JSDH spolupráce s obcí a spolky
V neděli 27.8. jsme spolupořádali rozloučení s prázdninami ve sportovním areálu v Luhu.
Připravili jsme lanovku dlouhou cca 30 metrů o kterou byl velký zájem, nebáli se ani ti nejmenší,
někteří si svezeníčko užili opakovaně. V průběhu akce si přítomné děti i rodiče mohli prohlédnout,
vyzkoušet ochranné prostředky a vybavení našeho hasičského vozidla a jednotky se kterým
realizujeme zásahy a činnosti nejen pro občany naší obce, ale i mimo katastr naší obce v rámci
požárně poplachového plánu JMK.
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Oslavy výročí 660 let obce a 110 let SDH Jabloňany
Zapojili jsme se i do pořádání oslav 660 let obce a 110 let SDH Jabloňany, které se konaly 10., 11.
června. Mé činnosti v HM, SDH a JSDH se prolínají, jelikož jsem byl zastáncem názoru, že aspoň po
deseti letech je potřeba nejen občanů naší obce, ale i dětem ukázat naši techniku, vybavení a
uspořádat oslavy hodné kulatých výročí. Byl jsem pověřen sestavením a zajištěním hasičského
programu, který jsem dle potřeby proložil obecním.
Sobotní hasičský program byl doplněn obecními vystoupeními i pro „nehasičské“ diváky a odpoledne
doplněno doprovodným programem a to: Stánek preventivně výchovné činnosti Hasík HZS JMK a
SDH Jabloňany. Výstava hasičské techniky SDH, JSDH Jabloňany a účinkujících. Výstava v hasičské
zbrojnici s videoprojekce. Výstava Obce a MK na OÚ, skákací hrad a projížďka koňským povozem
Program hlavního dnes oslav a hasičské ukázky
 Program začal ve 14 hodin vystoupením: Kejklíř Vlasta, následovalo:
 Zahájení oslav: občany, rodáky obce, hasiče i širokou veřejnost přivítal starosta obce Roman
Plch a náměstek ředitele HZS JMK plk., Ing. Richtr
 Divadelní představení Červená karkulka žáků ZŠ Jabloňany.
 Následoval průřez historií, kterou jsme představili hasičskými ukázkami:
 Historické hašení pomocí „džberové“ stříkačky zapůjčené od SDH Drnovice, ukázku
předvedli naši mladí hasiči (popis a foto výše)
 Ruční stříkačka tažená koňmi: po deseti letech ( od výročí 100 let SDH) jsme nejen dětem
v obci předvedli naši původní stříkačku z roku 1907 v činnosti i s recesní scénkou pozdějšího
doběhnutí dalších hasičů SDH Jabloňany.
 Dopravní nehoda dvou osobních aut (se zpomaleným reálným nárazem) zasahoval HZS JMK
PS Boskovice ve spolupráci Českým červeným křížem Blansko
 Parní stříkačka tažená koňmi z roku 1912 SDH Bořitov: následovník ručního pohodu
čerpadla, čerpadlo poháněno párou.
 Správné i nesprávné hašení oleje v domácnosti - JSDH Jabloňany
 Automobilová stříkačka Praga z roku 1920 SDH Bořitov
 Tatra 805, PS 8 SDH Skalice nad Svitavou tento typ techniky byl v milosti výbavou našeho
sboru
 AS 16 (Automobilová stříkačka) Sachsenring z roku 1966 u SDH Jabloňany od roku 1989
 Kejklíř Vlasta - 2. Vystoupení
 Disciplína požárního sportu požární útok CTIF předvedeno MH Jabloňany
 Ocenění členů SDH Jabloňany (více viz. SDH)
 CAS 20 (Cisternová automobilová stříkačka) Tatra JSDH Lysice odstranění závory pomocí
rozbrušovací pily a uhašení požár střešní konstrukce s využitím speciální záchranářské pily
 AP 30 (automobilová plošina) Bumar HZS JMK PS Boskovice, CAS 30 HZS JMK PS
Blansko + hasiči lezci předvedli záchranu „plyšáka“ se střechy školy a slanění z plošiny
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 CAS 15 DAF JSDH Jabloňany předvedli část technických zásahu ze široké škály možnosti
činností a využití naší jednotky, ukázka zakončena recesní scénkou likvidací obtížného hmyzu
v podobě obřího hnízda s dětmi v převlečení za hmyz.
 Břišní tanečnice - 1. vystoupení
 Ukázka ze silové soutěže TFA simulující zásahovou činnost hasičů v zásahovém oděvu
s použitím dýchacího přístroje předvedli SDH Sebranice, Olešnice, Doubravice nad Svitavou do ukázky se následně zapojilo i dle Radka Tesaře z SDH Sebranice neobvykle mnoho
zájemců nejen z řad hasičů i mládeže.
 Večer doplněn živou hudbou ABC rock Boskovice a dalším již nehasičským programem.
Do příprav a realizace oslav se zapojili i členové JSDH, připravili techniku JSDH a potřebné k
zajištění ukázek. Spolupracovali s SDH na průběhu sobotního dne. V závěru dne provedli za pomoci
starších mladých hasičů úklid použitých věcí, techniky a vybavení, za což jim děkuji.
Jménem velitele JSDH Jabloňany a hlavního organizátora sobotních ukázek děkuji Všem hasičům,
zúčastněným sborům za jejich účast a nasazení, dále pak HZS JMK (Hasičskému záchrannému sboru
Jihomoravského kraje) za vstřícnost a spolupráci. Děkuji Petr Machač
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Technika, údržba, výstroj a výzbroj
Údržba techniky, výstroje a výzbroje
V průběhu roku jsme se věnovali údržbě techniky, výstroje a výzbroje.




Pravidelně jsme prováděli údržbu techniky a kontrolní starty agregátů (čerpadla, motorová
pila, elektrocentrála,…..
AS Sachsenring – údržba, opravy brzd, příprava vozidla a realizace STK,… přechod vozidla
na zimní provoz (Musil Michal, Dvořák Martin, Ocetek Jakub, Zachoval Josef,…)
CAS 15 DAF – montáž nového výstražně zvukového zařízení, úprava elektroinstalace, údržba,
opravy rozvodu vzduchu, nafty,… příprava na STK a její realizace (Petržela Jiří, Petržela
František, Machač Petr, Horák Jan, Vlach Lukáš, Machač Jaroslav,…)

Dovybavení JSDH
Podobně jako v loňských letech se nám daří průběžně dovybavovat naši JSDH potřebným vybavením
a ochrannými osobními zásahovými prostředky. V roce 2017 jsme za přispění finanční prostředků
Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020 pořídili:
 Ochranná zásahová obuv pro hasiče (dokoupeny 4 páry pro nové členy)
 Ochranný 3vrstvý zásahový oděv pro hasiče (dokoupeny 3 komplety /kalhoty+kabát/, nyní
celkem 9ks pro 20 členů)
 Ochranné rukavice pro technické
zásahy (nový ochranný prostředek
pro část členů JSDH doposud někteří
měli soukromě pořízené a 10 párů na
požáry, které jsou nevhodné na
technické zásahy)
 Kukla pro hasiče (nový ochranný
prostředek pro část členů JSDH,
doposud chyběl, ochrana hlavy před
nepříznivým počasím, ochrana proti
sálavému teplu a plamenům)
 Rozdělovač kulový zásahový (určen
výlučně pro zásah)
 Vařiče a sadu hrnců (pro přípravu a
výdej stravy v rámci OOB)
V rámci dovybavení jednotek OOB bylo, podobně jako i ostatním v JMK, naší jednotce v listopadu
2017 převedeno z HZS JMK 6 ks spacích pytlů (včetně deky a hygienické vložky) a 6 ks
nafukovacích lehátek, která použijeme v případě vyslání na dlouhotrvající zásahy (eventuálně
výcviky) do vzdálenějších lokalit mimo obec nebo pro další využití v rámci OOB.
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