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Zpráva z Výroční valné hromady SDH Švábenice 2011 

 

Organizace: SDH Švábenice 

Sídlo: Švábenice 18 

Místo a doba konání valné hromady: Kulturní dům Švábenice 18. Prosince 2011 

Předseda valné hromady: Josef Polišenský 

Zapisovatel: Stanislav Bureš 

Sčítání podpisů provedla: Markéta Polišenská 

  

Jednotlivé body valné hromady: 

1.      Zahájení schůze 

2.      Uctění minutou památku zesnulých 

3.      Kulturní program Mladých hasičů 

4.      Volba návrhové komise 

5.      Zápis z minulé VVH 

6.      Činnost SDH v roce 2011 

7.      Plán činnosti na rok 2012 

8.      Hospodaření SDH za rok 2011 

9.      Volba delegáta na VVH okrsku 

10.    Předání ocenění 

11.    Diskuse 

12.    Usnesení 

13.    Ukončení VVH 

  

Popis bodů valné hromady: 

  

Bratr Přecechtěl zahájil schůzi a přivítal hosty – zástupce okresního výboru hasičů Čech 

Moravy a Slezska pí. Tomášková , zástupce z úřadu Městysu Švábenice p. Josef Kubík 

starosta, zástupce z řad chovatelů p. Štancl. 

Bratr Přecechtěl vyzval schůzi k uctění památky zesnulých bratrů a sester minutou ticha. 

Pod vedením bratra Trněného vystoupili s kulturním programem Mladí hasiči. 

Volba návrhové komise, do níž byl navržen na řádné členské schůzi bratr Trněný a bratr 

Synek, všichni zúčastnění byli pro, nikdo se nezdržel hlasování. 

Bratr Přecechtěl přečetl zápis z minulé Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů 

Švábenice. 

Bratr Polišenský seznámil schůzi s činností Sboru dobrovolných hasičů za rok 2011. 

Bratr Kaláb seznámil schůzi s plánem činnosti Sboru dobrovolných hasičů na rok 2012. 

Bratr Novotný nás seznámil s hospodařením Sboru dobrovolných hasičů Švábenice přečtením 

zprávy revizora účtu Sboru dobrovolných hasičů Švábenice. 

Proběhla volba delegáta na Výroční valnou hromadu okrsku, do niž byli navrženi sestra 

Polišenská a bratr Přecechtěl, všichni zúčastnění byli pro, nikdo se nezdržel hlasování. 

Byla předána ocení . 

Bratr Přecechtěl zahájil diskusi. S prvním příspěvkem vystoupila pí. Tomášková, zástupce 

okresního výboru hasičů Čech Moravy a Slezska, sdělila novinky z oblasti účetnictví, výhled 

do příštích let a popřála k svátkům. Další příspěvek byl z řad chovatelů, kteří si chválili 

spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Švábenice a popřáli k svátkům. S posledním  

http://www.sdhsvabenice.cz/


Sbor dobrovolných hasičů Švábenice 
Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané 
www.sdhsvabenice.cz 
hasici.svabenice@seznam.cz 

 

 

 

příspěvkem vystoupil pan Kubík starosta Městysu Švábenice, který navázal na předchozí 

obeznámil schůzi s novinkami týkající se rozpočtu Městysu, upozornil na povinné kontroly 

spalinových cest a komínů a taktéž popřál klidné prožití svátků Vánočních. 

Bratr Trněný přečetl usnesení, které bylo následně odhlasováno všemi zúčastněními. 

Bratr Přecechtěl ukončil schůzi a jménem Sboru dobrovolných hasičů Švábenice všem popřál 

klidné Vánoce.   

  

  

  

Švábenice, 18. prosince 2011 

 

http://www.sdhsvabenice.cz/

