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Ů vod 
 

Vážení čtenáři, 

 do rukou se Vám dostala Ročenka Sboru dobrovolných hasičů Švábenice za rok 2019. 

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 třetí ročenky a že zde naleznete zajímavé 

a důležité informace o hasičích ve Švábenicích. 

 

 

„JSME TU PRO VÁS, PRO VAŠE BEZPEČÍ…“ 

HASIČI ŠVÁBENICE 
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Slovo starosty SDH S va benice 
 

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, 

je tomu již milou tradicí, že v tomto předvánočním čase vychází Ročenka našeho sboru 

zachycující činnost a hospodaření sboru. Jsem velice rád, že touto cestou prezentujeme 

činnost našeho sboru, a právě díky tomu nezůstává veškeré naše úsilí zapsané pouze uvnitř 

kronik. 

Pojďme se společně poohlédnout za uplynulým rokem, kterým zároveň končí naše 

krátké volební období. Ale nejdříve zpět k uplynulému roku. Opět jsme se posunuly o kousek 

dále v otázce výstavby nové hasičské zbrojnice. Dnes již můžeme říct, že ze strany zřizovatele 

jednotky SDH, tedy městyse Švábenice, jsou učiněny veškeré nezbytné kroky pro zahájení 

stavby. Jelikož stavba nové zbrojnice je finančně náročnou investicí, tak nikdo z nás nechce, 

aby ji celou financoval městys Švábenice, a proto budeme i v roce 2020 žádat o přidělení 

financí z dotačního titulu MVČR, kde můžeme získat 4,5 mil. Kč a další 3 mil. Kč můžeme získat 

od Jihomoravského kraje. V uplynulém roce jsme vůbec poprvé uspořádali Karnevalový ples, 

který měl obrovský úspěch, a proto v něm budeme nadále pokračovat, stejně tak i u ostatních 

kulturních akcí které pořádáme.  

Jak jsme již zmínil, právě končí tříleté období současného výboru a z mého pohledu 

je důležité zmínit projekty a akce, které se podařili během toho období realizovat a jaký 

význam mají pro budoucí rozvoj jak sboru, tak i jednotky.  

Každý z nás si jistě vzpomene, jak vypadal sbor a jednotka v roce 2016 a jaké měli 

vyhlídky do budoucna… Rok 2016 byl zlomový, kdy došlo k obměně členů ve výboru sboru 

a vedení jednotky. A tím se začala psát novodobá historie hasičů ve Švábenicích. Změny 

na sebe nenechali dlouho čekat a začalo se usilovně pracovat, pracovat na budování dobrého 

jména sboru i jednotky, budování nového zázemí, obměna techniky a to nejdůležitější, 

pracovat na výchově budoucích generací, tak aby byla zachována nepřetržitá linie působení 

hasičů ve Švábenicích. 
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V období od roku 2016 do roku 2019 se výboru SDH a členům JSDH podařilo 

ve spolupráci s úřadem městyse Švábenice realizovat následující projekty.  

Dne 5. září 2016 se uskutečnilo výběrové řízení na pořízení nového Dopravního 

automobilu pro jednotku SDH Švábenice. Vozidlo bylo dodáno 11. dubna 2017 a slavnostně 

předáno 17. června 2017. Vozidlo dodala společnost WISS CZECH s. r. o. v celkové hodnotě 

3.188.350,- Kč, na pořízení vozu jsme získali finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč z dotačního 

titulu MVČR a JMK. Díky tomuto novému vozidlu je jednotka schopna efektivněji a rychleji řešit 

mimořádné události a tím i poskytnout „profesionální“ pomoc spoluobčanům. 

Dále byli v říjnu roku 2016 členové JSDH vybaveni novými osobními ochrannými 

prostředky, které jsou nezbytné pro jejich ochranu při provádění záchranných a likvidačních 

pracích u mimořádných událostí. 

Dne 24. srpna 2017 městys Švábenice odkoupil dům č.p. 129 (po panu Pokorném) 

a následně v lednu 2018 byla zahájena demolice stavby. Dne 13. března 2018 zastupitelstvo 

schválilo provedení změny územního plánu na občanskou vybavenost. A současně se začala 

zpracovávat studie hasičské zbrojnice, která byla dokončena 29. června 2018 a zaslána 

s žádostí o dotační titul z MVČR. Tuto studii a projekt hasičské zbrojnice zpracovala paní 

Ing. arch. Hana Dohnalová. 

V říjnu 2018 byl pořízen přívěs pro účely předurčenosti jednotky plnit úkoly na úseku 

ochrany obyvatelstva. Tento přívěs nám dodala společnost Agados s. r. o. v celkové hodnotě 

138.912,- Kč. Na tento přívěs a další vybavení jsme čerpali finanční prostředky z dotačního 

titulu Jihomoravského kraje ve výši 184.000,- Kč. 

Podařilo se získat nové aktivní členy, kteří svým entuziasmem posouvají sbor kupředu. 

Troufám si říct, že za tuto dobu cítím i z ostatních členů větší chuť a nadšení při organizaci 

nejen kulturních akcí.  

Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům za skvěle odvedenou práci v tomto 

volebním období a do toho nového vstupujme s přáním a výzvou postavit novou hasičskou 

zbrojnici. 

Ing. Pavel Přecechtěl 
starosta SDH Švábenice 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Zpra va o hospodar ení  SDH S va benice 
za rok 2019 
 

➢ Kontrolní a revizní rada pracovala ve složení Michal Novotný, Anna Tesařová, Ivana 
Pavlíková. Revizní rada provedla kontrolní činnost a revizi pokladny dne 2. 12. 2019. 

 
➢ Stav pokladny ke dni 2. 12. 2019 činil 132.623,- Kč a na běžném účtu 252.388,77,- Kč, při 

provedené fyzické kontrole dne 2. 12. 2019 odpovídá částkám uváděným ve finančním 
deníku. 

 
➢ Čerpání rozpočtu sboru v roce 2019 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti 

příjmové, tak i výdajové. 
 

➢ Evidence členské základny je řádně vedena, sbor má 105 členů, z toho 48 mužů, 25 žen 
a 32 mladých hasičů do 18 let. 

 
➢ Členské příspěvky v částce 14.450,- 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 590.201,50,- Kč, v roce 2019 byl přírůstek 

o 122.211,- Kč, úbytek 0,- Kč. O majetek je řádně pečováno. 
 

➢ V květnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání. 
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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 
▪ Hospodář 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 Iva Pavlíková 
▪ Členové Michal Novotný, Anna Tesařová 

 
 

▪ Členové inventarizační komise  Bc. Zdenek Hlobil, Ondřej Bureš 
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C innost SDH za rok 2019 
 

Rok jsme zahájili Hasičským maškarním plesem pro dospělé konaným 11. ledna, 

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

u Prostějova. Jsme velice rádi, že se maškarní ples ve Švábenicích vydařil, kdy na ples se 

dostavila spousta návštěvníků v maskách. 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 12. 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 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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každoročně věnován na chod sboru a nákup 

nového vybavení. Členové sboru se také 

zúčastnili hasičské pouti ve Křtinách dne 

28.4.2019 a tentokrát již s sebou vzali nový 

prapor, který nám ušila firma Alerion 

v hodnotě 114.066,- Kč. Dne 30. dubna jsme již 

podruhé uspořádali v areálu ČSCH pálení 

čarodějnic. Naše čarodějnice shořela bez 

větších problémů, přišlo hodně dětí i s rodinnými příslušníky a celá akce se vydařila.  

 

V létě jsme uspořádali pro děti opět letní tábor, letos s názvem Madagaskar na Tučkově 

hájence v obci Svratouch v okrese Chrudim. Vyjížděli jsme 27. července autobusem od hasičské 

zbrojnice ve Švábenicích a tamtéž jsme se vrátili přesně za týden v sobotu 3. srpna. Zúčastnilo 

se 46 dětí, které byly rozděleny do čtyř 

družstev, a ve kterých plnily disciplíny a 

hrály hry. Vyrazili jsme také na společný 

táborový výlet do Pohádkové vesničky 

Podlesíčko. Poté jsme se pěšky vydali zpět 

do tábora. Celý tábor provázely vysoké 

letní teploty, se kterými jsme bojovali 

dostatečným pitným režimem i vodními 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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hrátkami. Podle ohlasů se dětem tábor moc líbil a za to jsme rádi. Těšíme se na příští rok, a to 

v termínu 11.7.2020 – 18.7.2020 opět na Tučkově hájence.  

   

Konec letních prázdnin byl zakončen 

dětským dnem, který se konal na fotbalovém 

hřišti a mimo SDH se programu zúčastnily skoro 

všechny spolky v Městysy za což všem patří 

velký dík.  

 

Měsíc září patří ve Švábenicích již 

tradičně místním hodům. I letos jsme 

pořádali hodovou zábavu, na které hrála 

opět kapela Focus Rock. Následoval den 

otevřených dveří v hasičské zbrojnici.   

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Začátkem prosince navštívil mladé hasiče Mikuláš s čertem a andělem, ale naštěstí byli 

všichni hodní a slíbili, že se polepší do příštího roku, a tak čert odešel s prázdným pytlem. Na 

závěr roku se konala jako vždy Valná hromada SDH Švábenice dne 14. prosince v restauraci U 

tří koček.  Nejprve mladí hasiči přednesli básničky a následně proběhlo zhodnocení celého 

uplynulého roku. Hlavním tématem byly především volby do výboru SDH. Následovala diskuse 

a poté si všichni zúčastnění dopřáli občerstvení. 
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Mladí  hasic i SDH S va benice 
 

Mladí hasiči (MH) se jako každý rok schází pravidelně 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 se trénuje jak požární útok s vodou, 

tak štafety i požární všestrannost.  V zimních měsících, kdy se nedá sportovat venku, navštěvujeme 

tělocvičnu v ZŠ Švábenice, kde s mladými hasiči trénujeme, ale hrají se i různé hry. 

Našim cílem je vychovat nastupující generaci hasičů, tak aby nás v letech budoucích měl kdo 

nahradit a SDH i nadále ve Švábenicích pokračovalo.  Celoročně se proto mladí hasiči trénují v několika 

disciplínách. 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, 

kdy nejkrásnější byly dvě třetí místa přípravky ve štafetě dvojic a požárním útoku ze dne 25.5.2019 v 

Pustiměři.  Každý rok také MH trénují a následně recitují básničky na Valné hromadě SDH Švábenice. 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Dalším cílem je vytvořit i dobré zázemí pro budoucí generaci v podobě nové hasičské zbrojnice a 

techniky. 

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

naše základna MH 32 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, Lucie Hanáková, Nikola Jiroušková, Dominik Chudý, Běla Suchomelová, 

Tomáš Trnečka, Martin Trnečka, 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 požární všestrannosti v Pístovicích 13.4.2019 
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Závody v PÚ, štafeta dvojic v Pustiměři 25.5.2019 
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Rok 2019 z pohledu JSDH S va benice 
 

V roce 2019 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. 

Připravenost jednotky SDH prověřil letošní rok, kdy se jednotka zúčastnila celkem 24 zásahů, 

ať už se jednalo o technickou pomoc, ale i požáry.  Na zdejší poměry se dá říct, že se jednalo 

o náročný rok.  Vzhledem ke stále více měnícím se klimatickým podmínkám, jako je sucho nebo 

naopak přívalové deště se dá očekávat vytíženost jednotky i v dalších letech, proto 

je zapotřebí se stále zdokonalovat, doplnit vybavenost a řádně pečovat o svěřenou techniku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 
 

1) Datum a čas: 20.2.2019, 15:59 

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS JMK k požáru dodávky 

odstavené na odpočívadle u sjezdu z dálnice D1 mezi obcemi Ivanovice na Hané 

a Švábenice. Členové zasahovali v dýchací technice a na likvidaci požáru byl použit 

1 C proud a 2 vysokotlaké proudy. 

2) Datum a čas: 28.3.2019, 10:21 

Popis události: Taktické cvičení zaměřené na dopravní nehodu s větším počtem 

raněných osob. Jednotka zasahoval na místě události v rámci své předurčenosti na 

úseku ochrany obyvatelstva, kdy hlavním úkolem bylo vytvoření týlového zázemí 

pro   zasahující složky IZS  

3) Datum a čas: 23.3., 6.4, 20.4, 5.5, 18.5, 1.6. 

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

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

4) Datum a čas: 9.4.2019, 15:35 

        Popis události: Požár lesní hrabanky po těžbě v části pod památným Dubem. 

Požár byl hašen dvěma proudy D a účastnili se ho celkem 4 jednotky HZS a JSDH. 

5) Datum a čas: 26.4.-27.4.2019 

Popis události: Jednotka se zúčastnila výcviku jednotek předurčených k plnění 

úkolů na úseku OOB, kdy výcvik probíhal v zařízení Tišnov a byl zaměřen na 

technické zásahy. 

6) Datum a čas: 27.4.2019, 10:00 

Popis události: Jednotka zjišťovala řízení dopravy při kulturní akci žehnání 

motorek u místního kostela. 

7) Datum a čas: 30.4.2019, 17:00 

Popis události: Jednotka prováděla požární asistenci při kulturní akci pálení 

čarodějnic ve Švábenicích 

8) Datum a čas: 31.5.2019, 18:00 

Popis události: Jednotka vyjela k odčerpání vody ze studny.  
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9) Datum a čas: 13.6.2019, 19:43 

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS zakrýt střechu RD v Ivanovicích 

na Hané. 

10) Datum a čas: 13.6.2019, 21:01 

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odčerpání vody v městysi ze 

zatopených sklepů po přívalovém dešti. 

11) Datum a čas: 14.6.2019, 12:27 

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k oplachu místní komunikace a 

čištění kanálových vpustí po přívalovém dešti. 

12) Datum a čas: 16.6.2019, 11:31 

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k oplachu místní komunikace a 

čištění kanálových vpustí po přívalovém dešti. 

13) Datum a čas: 21.6.2019, 18:00 

Popis události: Jednotka vyjela na žádost starosty k odčerpání vody ze studny. 

14) Datum a čas: 1.7.2019,17:07 

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k zakrytí střešní konstrukce 

průmyslového objektu ve Vyškově. 

15) Datum a čas: 9.7.2019, 17:03 

Popis události: Jednotka vyjela na žádost starosty městyse čistit hladinu 

rybníka. 

16) Datum a čas: 18.7.2019, 16:39 

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru rodinného domu ve 

Švábenicích, kde prováděla hašení pomocí dvou proudů a zásahu se zúčastnilo 

celkem 7 jednotek HZS a JSDH. 

17) Datum a čas: 20.7.2019, 5:23 

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k opětovnému rozhoření domu 

po požáru ve Švábenicích. 

18) Datum a čas: 14.8.2019, 19:08 

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k likvidaci vosího hnízda ve 

Švábenicích. 
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19) Datum a čas: 30.11.2019, 16:00 

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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Pla n c innosti SDH S va benice na rok 
2020 
 

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. 

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, ale i pro dospělé 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 2020 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 
 

Ročenka, nechť slouží pro zachování významných, ale i neméně důležitých událostí 

roku 2019 jak ve Sboru dobrovolných hasičů Švábenice, tak i zásahové jednotky. Každý rok 

se sebou přináší nová očekávání a my věříme, že se nám v příštím období povede alespoň tak 

jako v minulém roce.  Velké poděkování patří všem členům za jejich celoroční práci a dosavadní 

činnost, ale také našemu zřizovateli Městysu Švábenice a jeho představitelům, sponzorům 

a dalším občanům, kteří se na chodu sboru podíleli. 

Ohni zmar  
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