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Ů vod 
 

Vážení čtenáři, 

 do rukou se Vám dostala Ročenka Sboru dobrovolných hasičů Švábenice za rok 2018. 

V tomto roce se událo jak ve sboru, tak i v jednotce mnoho událostí, o nichž se dočtete 

v následujících kapitolách. Nechybí ani informace o hospodaření sboru a činnosti naší mládeže. 

Veškeré články jsou opět doplněny fotografiemi. 

 Věříme, že se rádi začtete do v pořadí již druhé ročenky a že zde naleznete zajímavé 

informace o dění ve sboru. 

 

 

„JSME TU PRO VÁS, PRO VAŠE BEZPEČÍ…“ 

HASIČI ŠVÁBENICE 

  

http://www.sdhsvabenice.cz/


Sbor dobrovolných hasičů Švábenice 
Švábenice 18, 683 24 Švábenice 
www.sdhsvabenice.cz 
hasici.svabenice@seznam.cz 

 

3 | S t r á n k a  
 

Slovo starosty SDH S va benice 
 

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, 

jsem velice rád, že společnými silami budujeme dobré jméno našeho sboru, 

reprezentujeme Městys Švábenice a především, že si usilovně vychováváme naše budoucí 

nástupce z řad mladých hasičů. Rok 2018 je téměř za námi a z pozice starosty SDH Švábenice 

mohu s radostí říct, že tento rok bude významným milníkem současné historie našeho sboru. 

Ptáte se, co velkého a důležitého se událo, že má být tento rok milníkem v historii SDH 

Švábenice? V podstatě se nestalo nic hmatatelného, ale i přesto proběhlo několik jednání, 

schůzek mající zásadní vliv na zahájení výstavby nové hasičské zbrojnice. Ovšem neznamená 

to, že bychom již stavěli, nebo začali kopat do země. 

Ano tento rok se z mého pohledu točil především kolem posunu kupředu v otázkách 

výstavby nového hasičské zbrojnice. V letošním roce byla vypracována studie hasičské 

zbrojnice paní Ing. Arch. Hanou Dohnalovou, a právě díky jejímu pracovnímu nasazení, kdy nás 

tlačil čas, se podařilo tuto studii koncem června zaslat na MVČR a tím požádat o dotaci 

na výstavbu nové zbrojnice. Proč je pro náš sbor pro naši jednotku tak důležitá stavba nové 

hasičské zbrojnice? Dnes si to ne zcela uvědomujeme, ale nepostaví-li se v dohledné době nová 

hasičská zbrojnice, nepostavíme ji už nikdy! Výstavba hasičské zbrojnice je důležitý krok 

pro udržení akceschopnosti jednotky SDH Švábenice, kdy současná zbrojnice je z hlediska 

nynějších potřeb jednotky zcela nevyhovující jak z prostorových a hygienických možností, 

tak především ve výjezdu techniky. Rozhodujícím faktorem je i udržitelnost chodu SDH 

Švábenice, kdy v současné zbrojnici nenalézáme odpovídající zázemí a především absenci, 

již 120 let, cvičné plochy pro požární sport mladých hasičů. I v příštím roce se proto zaměříme 

na podstatné kroky, tak abychom se opět přiblížili k vysněné zbrojnici. 

Závěrem mi dovolte popřát výboru minimálně stejně úspěšný rok 2019 jako byl tento. 

Vážím si podpory Vás všech, kteří nepřetržitě pracujete a současně vyzývám všechny ostatní 

členy k jakékoliv podpoře sboru. Pracujme jako jednotný a silný tým pro dosažení našich cílů!  

Ing. Pavel Přecechtěl 
starosta SDH Švábenice 
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Zpra va o hospodar ení  SDH S va benice 
za rok 2018 
 

➢ Kontrolní a revizní rada pracovala ve složení Zdena Kalábová, Anna Tesařová, Ivana 
Pavlíková. Revizní rada provedla kontrolní činnost a revizi pokladny dne 10. 12. 2018. 

 
➢ Stav pokladny ke dni 10. 12. 2018 činil 61.500,- Kč a na běžném účtu 344.475,20,- Kč, při 

provedené fyzické kontrole dne 10. 12. 2018 odpovídá částkám uváděným ve 
finančním deníku. 

 
➢ Čerpání rozpočtu sboru v roce 2018 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti 

příjmové, tak i výdajové. 
 

➢ Evidence členské základny je řádně vedena, sbor má 117 členů, z toho 55 mužů a 29 
žen, 33 mladých hasičů do 18 let. 

 
➢ Členské příspěvky v částce 9.950,- Kč byly řádně odvedeny okresnímu sdružení hasičů. 

 
➢ Výbor pracuje v jedenácti členném složení.  Během roku se sešel dvanáctkrát.  

 
➢ Stejně tak byla splněna usnesení z minulé valné hromady. 

 
➢ Z jednání výboru SDH jsou pořízeny zápisy. Dokumentace SDH je řádně vedena a 

uložena.  
 

➢ Sbor má inventárně veden majetek v částce 413.243,50,- Kč, v roce 2018 byl přírůstek 
o 13.413,- Kč, úbytek o 10.250,- Kč. O majetek je řádně pečováno. 

 
➢ V květnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání. 

 

➢ Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru v roce 2018 jako 
řádné. 
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Aktua lní  sloz ení  Vy boru SDH S va benice 
 

Výbor v tomto složení byl zvolen na valné hromadě konané dne 17.12.2016 
 

 
Složení výboru SDH:  
 
Starosta:  Ing. Pavel Přecechtěl 
náměstek starosty:  Markéta Polišenská 
pokladník: Františka Procházková 
vedoucí mládeže:  Jan Trněný 
kronikář:  Bc. Jan Vrána 
velitel: Ondřej Procházka 
jednatel: Ing. Stanislav Bureš 
 
 
Členové výboru: David Aron, Jaroslav Synek, Zbyněk Procházka, Leo Kaláb 
 
 
Složení kontrolní a revizní rady:  
 
Předseda: Zdena Kalábová 
Členové: Iva Pavlíková, Anna Tesařová 
 
 
Členové inventarizační komise: Bc. Zdenek Hlobil, Ondřej Bureš 
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C innost SDH za rok 2018 
 

Jakožto každý rok, tak i letos jsme rok zahájili Hasičským plesem konaným 20. ledna, 

na kterém nám po dobrých zkušenostech zahrála hudební skupina Melody music z Mostkovic 

u Prostějova. Byla připravena bohatá tombola a pestré občerstvení. Poprvé jsme letos 

po hasičském plese navázali další kulturní akcí, a to pro ty nejmenší tedy Dětským karnevalem, 

který jsme uspořádali s Městysem Švábenice 21. ledna. I pro děti zahrála hudební skupina 

Melody music, tentokrát se svým programem pro malé děti, pro které bylo připraveno veliké 

množství cen a zajímavé soutěže, při kterých se děti mohly vyřádit. Děti bylo opět hodně, 

a takřka všechny si odnesly z karnevalu nějakou cenu a hezké zážitky. 

Na jaře, kdy bývá v plném proudu úklid po zimě, sbíráme po obci staré železo 

a vysloužilé elektrospotřebiče. Letos sběr proběhl začátkem dubna a posbírali jsme opět 

několik tun starého železa a elektrozařízení. Všem, kdo nám darovali staré železo 

a elektrozařízení, velmi děkujeme. Výtěžek 

z této akce bývá každoročně věnován na chod 

sboru a nákup nového vybavení. Dne 30. dubna 

jsme poprvé uspořádali v areálu ČSCH pálení 

čarodějnic. Naše čarodějnice shořela bez 

větších problémů, přišlo hodně dětí 

i s rodinnými příslušníky a celá akce se vydařila, 

tímto děkujeme členkám Volejbalu Švábenice 

za pomoc při organizaci této akce. 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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V květnu jsme opět po roce řídili dopravu při svěcení motorek, které se konalo 

u Švábenského kostela. Při této akci zajišťujeme bezpečnost na hlavní silnici a místních 

komunikacích při průjezdu motorek, tak aby se nikomu nic nestalo. Dále organizujeme 

ustavení motorek u kostela a v jeho okolí. 

V areálu ČSCH spolupracujeme s chovateli při organizaci dětského dne pro místní školu 

a školku, kdy naši členové připravili pro děti různé hry a ukázku vybrané techniky, 

kterou jednotka disponuje. Děti si tak mohly vyzkoušet hašení domečku, obléci jednotlivé 

záchranáře a v našem domečku rizik si ukázaly, jak by to u nás doma rozhodně nemělo 

vypadat. 
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Po roční pouze jsme se vrátili k pořádání letního tábora. Po několikaletém letním táboření 

na Skavsku u Morkovic, jsme se rozhodli pro změnu. Dějištěm letošního tábora s názvem Cesta 

do pravěku byla Tučkova hájenka v obci Svratouch v okrese Chrudim. Vyjížděli jsme 

28. července   autobusem od hasičské zbrojnice ve Švábenicích, a tamtéž jsme se vrátili přesně 

za týden, v sobotu 4. srpna. Zúčastnilo se 39 dětí, které byly rozděleny do tří družstev, 

a ve kterých plnily disciplíny, a hrály hry s pravěkou tématikou. Vyrazili jsme také na společný 

táborový výlet do Pekla Čertovina, kde jsme navštívili místní peklo, plné čertů a absolvovali 

jsme i audienci u samotného Lucifera. Poté jsme se pěšky vydali zpět do tábora. Celý tábor 

provázely vysoké letní teploty, se kterými jsme bojovali dostatečným pitným režimem 

i vodními hrátkami. Podle ohlasů se dětem tábor moc líbil a za to jsme rádi. Těšíme se na příští 

rok, a to v termínu 27.7.2019 – 3.8.2019 opět na Tučkově hájence. Během roku jsme se účastnili 

oslav těchto spřátelených sborů – Dobročkovice, Ivanovice n/H, Topolany, Chválkovice n/H, 

Drnovice. 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Mladí  hasic i SDH S va benice 
 

Mladí hasiči (MH) jsou nadějí pro zachování a další úspěšné fungování našeho sboru, a proto 

je pro SDH Švábenice velmi důležité mít ve svých řadách aktivní členy mladší 18 let. Ti se scházejí 

již po dlouhá léta každý pátek v 16 hodin na několika místech v městysi Švábenice, daných ročním 

obdobím či aktuálním počasím. Naší hlavní základnou je klubovna MH za úřadem městyse Švábenice. 

Ve slunečných dnech ale vyrážíme ven, a to nejčastěji na travnatou plochu před administrativní budovou 

ZOD Haná Švábenice, kde děti nejraději trénují požární útok s vodou. V zimních měsících, kdy se nedá 

sportovat venku, navštěvujeme tělocvičnu v ZŠ Švábenice, kde s mladými hasiči trénujeme, ale hrají 

se i různé hry. 

Celoročně mladí hasiči trénují několik disciplín. Jsou jimi požární útok, štafetové závody, 

požárnická všestrannost (topografie, uzlování, zdravověda, střelba ze vzduchovky…). Dovednosti 

načerpané v trénincích pak uplatňují na závodech, které se konají v rámci okresního kola hry Plamen. 

Ze závodů si děti přivezli už několik krásných umístění.  Každý rok také MH trénují a následně recitují 

básničky na Valné hromadě SDH Švábenice. 

http://www.sdhsvabenice.cz/


Sbor dobrovolných hasičů Švábenice 
Švábenice 18, 683 24 Švábenice 
www.sdhsvabenice.cz 
hasici.svabenice@seznam.cz 

 

10 | S t r á n k a  
 

V posledním roce došlo k velkému nárůstu mladých hasičů. Pod vedením Jana Trněného čítá 

naše základna MH 34 členů.  

Jsou jimi: Jakub Vaníček, Pavel Vaníček, František Bureš, Jakub Kulkus, Veronika Kulkusová, 

Anna Stěničková, Nela Stěničková, Daniel Procházka, Lea Kalábová, Adam Kaláb, Martin Vrána, Adéla 

Handlová, Michal Tesař, Matyáš Indrák, Zdeněk Hlobil, Stella Hlobilová, Josef Dvořák, Alena Dvořáková, 

Jan Novotný, Jindřich Novotný, Lukáš Novák, Lucie Hanáková, Julie Judásková, Jakub Judásek, Nikola 

Jiroušková, Dominik Chudý, Jakub Glogar, Běla Suchomelová, Tomáš Trnečka, Martin Trnečka, Jakub 

Steier, Sára Přecechtělová, Aneta Veselá, Aneta Burešová. 

Poděkování patří samotným dětem za vzornou reprezentaci sboru, tak i jejich rodičům, 

za pomoc při organizaci tréninků a podporu svých ratolestí.  

Závody v Hlubočanech 
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Závody v Lulči 
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Závody v Topolanech 

 
Závody v Pístovicích 
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Rok 2018 z pohledu JSDH S va benice 
 

S kolení , vy cvik a sloz ení  JSDH 
 

V roce 2018 se členové jednotky SDH Švábenice pravidelně školili, prováděli výcvik 

a údržbu požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, kterými je jednotka 

vybavena. Celkem členové JSDH Švábenice provedli školení a výcvik v délce 78 hod. ve 39 dnech 

v roce. O každém školení jsou vedeny a archivovány záznamy pro případnou kontrolu. Členové 

jednotky se v dubnu účastnili školení na HS Vyškov, kde jsou proškoleni velitelé a strojníci 

příslušníky HZS JMK ÚO Vyškov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce v JSDH Švábenice Jméno a příjemní 

1. Velitel jednotky Ing. Pavel Přecechtěl 

2. Zástupce velitele jednotky Jan Trněný 

3. Velitel družstva Ing. Stanislav Bureš 

4. Strojník Zbyněk Procházka 

5. Strojník Michal Novotný 

6. Strojník Ondřej Bureš 

7. Strojník Bc. Zdenek Hlobil 

8. Strojník Pavel Indrák 

9. Strojník Leo Kaláb 

10. Hasič zdravotník Bc. Jan Vrána 

11. Technik Ondřej Procházka 

12. Hasič Jaroslav Synek 

13. Hasič David Aron 

14. Hasič Zdeněk Navrátil 
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Za sahy JSDH S va benice v roce 2018 
 

1) Datum a čas: 8.4.2018, 15:28 

Popis události: Požár lesa u památného Dubu o rozloze cca 1 ha. Na místě zasahovalo 

celkem 5 jednotek. JSDH Švábenice prováděla hasební práce, doplňování CAS (celkem 

naplněno 16 CAS) a hlídání požářiště. JSDH Švábenice strávila na místě zásahu 16 hod.   

 

2) Datum a čas: 20.4.2018, 14:00 

Popis události: Jednotka vyjela na cvičení jednotek OOB v areálu Merkur Pasohlávky 

zaměřeného na problematiku povodní. 

 

3) Datum a čas: 5.5.2018, 10:18 

Popis události: Jednotka zabezpečovala dopravu v městysi při kulturní akci žehnání 

motorkářům. Celkem se zúčastnilo přes 250 motorkářů. 

 

4) Datum a čas: 21.6.2018, 17:11 

Popis události: Požár lesa v Bzenci. Jednotka vyjela v rámci svého předurčení zajišťovat 

týlové práce pro zasahující jednotky. 

 

5) Datum a čas: 21.9.2018, 12:50 

Popis události: Požár kulturního domu v Drnovicích. Jednotka vyjela v rámci svého 

předurčení zajišťovat týlové práce pro zasahující jednotky. 

 

6) Datum a čas: 29.9.2018; 13.10.2018; 27.10.2018 

Popis události: Náhrada nefunkčního zařízení – doplnění vody do studny u fotbalového 

hřiště, z důvodů jejího nedostatku pro účely TJ Sokol Švábenice. 

 

7) Datum a čas: 1.12.2018, 17:00 

Popis události: Jednotka zabezpečovala dopravu v městysi při kulturní akci Rozsvícení 

vánočního stromečku. Z důvodu většího počtu osob na návsi byla zřízena objízdná trasa 

městysem. 
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Vybavení  JSDH 
 

V roce 2018 byly pořízeny prostředky a vybavení pro účely předurčenosti JSDH plnit 

úkoly na úseku ochrany obyvatelstva. Jedná se o přívěs vyrobený firmou Agados s.r.o. Velké 

Meziříčí. Přívěs byl pořízen za 138 912 Kč. Dále bylo pořízeno osvětlení Rosenbauer RLS 2000 

v ceně 36 432 Kč, nůžkový stan 3x6 m v ceně 50 672 Kč, elektrocentrála Honda EU22i v hodnotě 

34 910 Kč, atd. Na tyto prostředky byly čerpány dotace z JMK a to ve výši 184 000 Kč. Zbylou 

část uhradil městys Švábenice, za což děkujeme a vážíme si podpory, kterou ze strany našeho 

zřizovatele máme. 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Hasic ska  zbrojnice S va benice 
 

Dobrovolní hasiči mají ve Švábenicích 122letou tradici, jedná se tedy o 122 let 

nepřetržité služby pro Městys Švábenice a jeho občany. Když se poohlédneme do historie 

z pohledu hasičské zbrojnice, tak se v kronikách dočteme, že první zmínka o výstavbě nové 

hasičské zbrojnice je z roku 1953. V následujícím roce 1954 byly již vyhotoveny plány na novou 

hasičskou zbrojnici a začalo se s bouráním chlévů. V roce 1957 byl dán návrh na dostavbu patra 

nad hasičskou zbrojnicí a v roce 1962 byla hasičská zbrojnice dokončena. Dalšího rozšíření 

se hasičská zbrojnice dočkala v roce 2001, kdy byl za garáží přistavěn sklad a toalety. Takhle 

je v kronikách SDH Švábenice zaznamenána 65 let trvající historie hasičské zbrojnice. 

Píše se rok 2010 a na schůzích SDH Švábenice se opět řeší otázka výstavby nové hasičské 

zbrojnice, která vyvrcholila v roce 2015 podáním žádosti o výstavbu nové hasičské zbrojnice 

na úřad městyse Švábenice. 24. srpna 2017 se úřadu městyse Švábenice podařilo odkoupit 

nemovitost č.p. 129 s pozemkem pro budoucí výstavbu hasičské zbrojnice. Z pohledu hasičů 

se jedná o ideální pozemek nejenom pro současné potřeby sboru, ale především se jedná 

o ideální pozemek pro budoucí generace, a to je klíčová myšlenka našeho současného snažení. 

Jako hasiči si velice vážíme podpory ze strany našeho zřizovatele, a také za aktivní 

přístup při řešení otázek akceschopnosti jednotky SDH Švábenice. 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Du vody vy stavby nove  hasic ske  zbrojnice 
 

▪ Nevyhovující stav současné hasičské zbrojnice z hygienického, technologického, 

prostorového hlediska. 

▪ Nelze provést jakékoliv stavební úpravy současné hasičské zbrojnice z hlediska 

rozšíření jejich prostor. 

▪ Obtížný výjezd mobilní požární techniky z garáže hasičské zbrojnice. 

Výstavbou nové hasičské zbrojnice získáme 
 

▪ Zvýšení akceschopnosti jednotky SDH Švábenice – plynulý výjezd techniky, prostor pro 

údržbu techniky, strojů a vybavení, hygienické zázemí pro členy jednotky. 

▪ Zázemí SDH Švábenice – zajištění pokračování dlouhotrvající tradice dobrovolných 

hasičů. 

▪ Krizové centrum Městyse Švábenice – v případě vzniku rozsáhlé mimořádné události 

(např. povodeň), bude hasičská zbrojnice sloužit jako „útočiště“ pro zasahující složky 

IZS i občany Městyse Švábenice (očista, občerstvení, odpočinek). 

▪ Prostory současné hasičské zbrojnice, lze využít pro potřeby zaměstnanců Městyse 

Švábenice a techniku, kterou úřad disponuje.

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Dotac ní  tituly na stavbu hasic ske  zbrojnice 
 

Na stavbu hasičské zbrojnice lze využití následující dotační tituly 

▪ z MV ČR 

▪ z Jihomoravského kraje 

Dotac ní  titul MV C R 
 

Dotace může být poskytnuta na rekonstrukci anebo výstavbu nové požární zbrojnice 

pro jednotku požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III 

nebo JPO V. 

Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, 

▪ minimálně však 450 tis. Kč, 

▪ maximálně však 4,5 mil. Kč. 

Součástí žádosti na stavbu musí být: 

▪ kopie dokumentu (smlouvy) o zřízení účtu s ČNB, 

▪ zdůvodnění nezbytnosti akce na formuláři podle vzoru vydaného GŘ HZS ČR, 

▪ kopie výpisu z katastru nemovitostí, který nesmí být starší 6 měsíců k datu 

podání žádosti, 

▪ kopie snímku katastrální mapy s vyznačením předmětného objektu, který není 

starší 6 měsíců k datu podání žádosti, 

▪ dokumentace stavby (alespoň jeden z následujících dokumentů – studie stavby 

včetně odborného odhadu ceny nebo projektová dokumentace včetně 

rozpočtu nebo projektová dokumentace pro provádění stavby včetně 

rozpočtu).  

Stavba, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky ČSN 735710 

Požární stanice a požární zbrojnice. Na stavbě ani na pozemku nesmí váznout zástavní právo 

a musí být v majetku obce.  

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Neuznatelnými výdaji na stavby jsou: 

▪ výstavba, úpravy a rekonstrukce části stavby s prostory, které nejsou užívány v 

souladu s ČSN 735710, 

▪ protiradonová opatření, 

▪ čištění a úklid budov, 

▪ stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové 

dokumentace, 

▪ náklady na stavební/autorský dozor a na koordinátora BOZP, 

▪ úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové 

▪ a parkové úpravy zeleně, 

▪ archeologie, 

▪ položka v rozpočtu – rezerva, a režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, 

náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství. 

▪ Sporné a nejednoznačné případy neuznatelných výdajů budou posuzovány 

individuálně po konzultacích na příslušném HZS kraji a na GŘ HZS ČR. 

Dotac ní  titul Jihomoravske ho kraje 
 

Jihomoravský kraj podporuje rekonstrukce nebo výstavbu hasičské zbrojnice částkou 

až do výše 800 000 Kč. Jedná se o dotaci bez možnosti kombinace s dotačním titule z MV ČR. 

V rámci individuální dotace Jihomoravský kraj podporuje dotační titul z MV ČR, 

kdy podmínky a výše podpory jsou stanoveny vždy v únoru daného roku. V současnosti 

jsou podmínky nastaveny tak, že Jihomoravský kraj podporuje dotaci MV ČR 2/3 z přidělené 

částky, tzn. bude-li přidělena dotace 4,5 mil. Kč z titulu MV ČR, tak kraj podpoří tuto dotaci 2/3 

ze 4,5 mil. Kč tedy 3 mil. Kč. Celkem tedy v současnosti lze získat na Hasičskou zbrojnici 

v hodnotě 9 mil. Kč až 7,5 mil. Kč (4,5 mil. Kč z MV ČR + 3 mil. Kč z Jihomoravského kraje). Jaká 

bude podpora ze strany kraje v roce 2019 bude známo v únoru 2019. 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Závěrem si připomeňme významné termíny mající vliv na realizaci Hasičské zbrojnice. 

Prvním z nich je 11. únor 2015, kdy byla podána žádost na výstavbu nové hasičské zbrojnice 

na úřad městyse Švábenice. Následovaly schůzky a jednání jak na zastupitelstvu, tak i s panem 

starostou Josefem Kubíkem. V této fázi byl hlavním problémem stavební pozemek 

pro výstavbu nové hasičské zbrojnice, který v té době městys Švábenice neměl. Dne 24. srpna 

2017 městys Švábenice odkoupil pozemek s domem č.p. 129 (po panu Pokorném) a v zimních 

měsících došlo k jeho odbourání. Na zastupitelstvu konaném dne 13. března 2018 bylo 

rozhodnuto o provedení změny územního plánu z plochy pro bydlení na plochu pro občanskou 

vybavenost. Dále proběhlo první sezení s paní Ing. arch. Hanou Dohnalovou, která zpracovala 

studii hasičské zbrojnice. Díky jejímu pracovnímu nasazení jsme 29. června 2018 stihly podat 

žádost o dotaci na MV ČR. Naše žádost se na základě bodového hodnocení umístila na 25 místě 

z celkového počtu 28 žádostí, uspokojeny byly první čtyři žádosti o stavbu nebo rekonstrukci 

zbrojnic. Jako hasiči nezoufáme, ale budeme i v dalším roce tvrdě pracovat, abychom 

se vysněné hasičské zbrojnice dočkali. 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Pla n c innosti SDH S va benice na rok 
2019 
 

Výbor SDH Švábenice se bude i nadále věnovat otázce budoucnosti a rozvoje sboru. 

Současně s otázkou budoucnosti se bude věnovat aktuálním tématům a těmi jsou práce 

s mládeží a zajištění kulturního vyžití v Městysi Švábenice. 

Z hlediska práce s mládeží si klademe za cíl zvýšit úroveň přípravy našich nejmladších 

členů, aby obstáli při soutěžích Vyškovského soptíka. Také se účastnit více soutěží. 

Práce s mládeží není pouze o soutěžení, ale také o výchově a využití volného času dětí. 

Je důležité, aby nám děti neseděli doma u počítačů, ale aby si své dětství naplno užívaly 

a zároveň se přiučily něčemu novému a užitečnému.  

Úkolem pro nás je tedy naplánovat různé aktivity s dětmi během celého roku. 

Ať už se jedná o výlety, pochody, návštěva divadla nebo různé projekty například 72 hodin. 

Protože zvýšíme-li počet akcí zaměřené na děti, zvýšíme tím i potenciál, že v budoucích letech 

zde budou stát schopní členové, kterým předáme naši práci. 
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Z hlediska kulturního vyžití v městysi Švábenice, kterým je sbor nedílnou součástí, 

budeme pokračovat v organizaci již tradičních námi pořádaných akcí. Každý rok zahajujeme 

organizací Hasičského plesu, po němž následuje Dětský karneval. V jarních měsících 

uspořádáme nejen pro děti pálení čarodějnic. Děti se také můžou těšit na Letní tábor, který 

se opět uskuteční v obci Svratouch. Ve hře zůstává i pořádání letní noci pro občany Švábenic. 

V září poté společně oslavíme hody, a to Hodovou zábavou a dnem otevřených dveří v hasičské 

zbrojnici. Poté nás již čeká valná hromada SDH a můžeme pokračovat opět znovu 

v následujícím roce. Mimo tyto kulturní akce budeme organizovat sběr starého železa i elektro 

odpadu po vsi v jarních měsících a na podzim. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů bude i v roce 2019 nadále plnit úkoly přidělené 

naším zřizovatelem a bude vždy připravena pomoci našim spoluobčanům v nouzi kteroukoliv 

denní i noční hodinu po celý rok.    
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Za ve r 
 

V pořadí již druhá ročenka slouží pro zachování významných, ale i neméně důležitých 

událostí roku 2018 jak ve Sboru dobrovolných hasičů Švábenice, tak i zásahové jednotky. 

Každý rok s sebou přináší nová očekávání a my věříme, že rok 2019 bude z hlediska realizace 

nové hasičské zbrojnice průlomový. 

V posledních řádcích této ročenky přejeme všem členům sboru, jejich rodinám hodně 

úspěchů jak v životě osobním, tak i v tom hasičském, abychom mohli v budoucnosti 

při předávání štafety mladším generacím být hrdí na vše co jsme vybudovali. 

Ohni zmar  
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