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Ů vod 
 

Vážení čtenáři, 

 

 právě držíte v ruce Ročenku Sboru dobrovolných hasičů Švábenice za rok 2017. Tento 

rok byl pro náš sbor plný nových očekávání a zážitků, a proto jsme se rozhodli všechny události 

právě uplynulých 12 měsíců sepsat, tak aby i příští generace měly přesné informace o tom, co 

všechno přinesl našemu sboru rok 2017. Ročenka shrnuje vše, co se událo, jak u sboru 

dobrovolných hasičů, tak u jednotky sboru, která v nedávné době prošla výraznou obnovou 

techniky a vybavení, a také poskytuje informace o hospodaření sboru a o složení a činnosti 

výboru SDH. Dále mapuje činnost mladých hasičů, kteří jsou velmi aktivní a stále jich přibývá. 

V neposlední řadě nabízí plán činnosti na rok 2018.  

 

 Doufáme tedy, že v této brožuře najdete samé zajímavé informace a že se vám naše 

první vydání bude líbit.  

  

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Slovo starosty SDH S va benice 
 

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, 

právě čtete první řádky této ročenky, která bude od tohoto okamžiku zachycovat 

historii našeho sboru. Za poslední rok se událo několik velice významných událostí mající vliv 

na budoucnost a zachování dobrovolného hasičstva ve Švábenicích. Tyto události na sebe 

nenechaly dlouho čekat a v současnosti můžeme hovořit o rozvíjejícím se sboru, který drží 

krok s dobou, o sboru s budoucností plného nových členů, ale i neustále aktivních starších 

členů.  

Veškeré změny probíhající ve sboru pochází z dílny výboru SDH Švábenice, který má za 

sebou první rok svého působení. Z mého pohledu to byl rok plný schůzek a komunikací, čekala 

nás spousta práce a úkolů, se kterými jsme se v průběhu roku věřím, že úspěšně, poprali a 

určité výsledky se již dostavily. Chtěl bych zde připomenout, že práce pro sbor i ve sboru je 

zcela zdarma na úkor osobního času. O to více si vážím těch, kteří obětují svůj čas i své 

prostředky, čímž významně posouvají SDH Švábenice směrem ku předu.  

Historie SDH Švábenice sahá do roku 1896, kdy se občané sdružili a rozhodli se založit 

náš sbor, který zde ve Švábenicích působí již 121 let. Během této doby se sbor průběžně měnil, 

střídali se výbory, členové i technika. I my budeme jednou nahrazeni mladšími generacemi, 

aby k tomuto kroku v budoucnosti došlo, musí současný výbor i členové sboru činit takové 

kroky a opatření, abychom za několik let mohli hrdě předat štafetu mladším s pocitem, že 

jsme pro pokračování linie dobrovolného hasičstva udělali maximum. Jsem proto velice rád, 

že současný výbor neřeší pouze otázky přítomnosti, ale aktivně od svého zvolení řeší 

budoucnost a vývoj sboru jako prioritu číslo jedna.  

Závěrem mi dovolte popřát výboru minimálně stejně úspěšný rok 2018 jako byl tento. 

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

členy k jakékoliv podpoře sboru, protože pouze jako pracující tým dosáhneme svých cílů.  

Bc. Pavel Přecechtěl 
Starosta SDH Švábenice 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Zpra va o hospodar ení  SDH S va benice 
za rok 2017  

 
 
 
 

➢ Kontrolní a revizní rada pracovala ve složení Zdena Kalábová, Anna Tesařová, Ivana 
Pavlíková. Revizní rada provedla kontrolní činnost a revizi pokladny dne 2. 12. 2017. 

 
➢ Stav pokladny ke dni 2. 12. 2017 činil 60.664,- Kč a na běžném účtu 326.879,98,- Kč, při 

provedené fyzické kontrole dne 2. 12. 2017 odpovídá částkám uváděným ve finančním deníku. 
 

➢ Čerpání rozpočtu sboru v roce 2017 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti příjmové, 
tak i výdajové. 

 
➢ Evidence členské základny je řádně vedena, sbor má 107 členů, z toho 54 mužů a 29 žen, 24 

mladých hasičů do 18 let. 
 

➢ Členské příspěvky v částce 9.750,- Kč byly řádně odvedeny okresnímu sdružení hasičů. 
 

➢ Výbor pracuje ve 11 členném složení.  Během roku se sešel 12 krát.  
 

➢ 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 493.778,50,- Kč, v roce 2017 byl přírůstek 
o 62.257,- Kč, úbytek o  42.321,- Kč. O majetek je řádně pečováno. 

 
➢ V květnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání. 

 
➢ Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru v roce 2017 jako řádné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Zůstatek k začátku roku: 
 
I/ v pokladně SDH činil           44.669,- Kč 
II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činil  287.536,73,- Kč 
 
Příjem za rok 2017 činí: 
 
     1)   od členů SDH členské příspěvky  17.650,- Kč 
     2)   sponzoři              0,- Kč 
     3)   kulturní akce    73.433,- Kč 
     4)   sběr atd.               104.126,- Kč 
     5)   úroky                   29,50,- Kč  
Celkem              195.238,- Kč 
 
Vydání za rok 2017 činí: 
 
    1)   odvod členských příspěvků na OSH 9.750,- Kč 
    2)   valná hromada - občerstvení  5.520,- Kč 
    3)   soutěže                      250,- Kč 
    4)   mládež     1.769,- Kč 
    5)   odborná příprava          0,- Kč 
    6)   zájezdy atd.           0,- Kč 
    7)   provozní náklady             122.611,- Kč 
Celkem            139.900,- Kč 
 
Zůstatek ke konci roku ke dni:  
 
I/ v pokladně SDH činí                         60.664,- Kč 
II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činí  326.879,98,- Kč 
 
 
Vypracoval: Zdena Kalábová 
Dne: 2. prosince 2017   
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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 

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

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Budoucnost dobrovolne ho hasic stva ve 

S va benicí ch  
„Budoucnost dobrovolného hasičstva ve Švábenicích by měla být hlavní prioritou našeho 

současného úsilí.“ 

Výbor SDH zvolený na řádné valné hromadě v roce 2016 si plně uvědomuje váhu této 

problematiky, a proto celý rok pilně pracuje nejen na současných problémech sboru, ale 

především se zaměřuje na zajištění nepřetržitého fungování sboru dobrovolných hasičů ve 

Švábenicích. Dobrovolní hasiči mají u nás více jak 120letou tradici a z našeho pohledu je zcela 

nepřípustné, aby práce našich zakladatelů a předků ztroskotala na lidské nečinnosti a 

nerozvážnosti. Proto pojďme společnými silami budovat náš sbor. 

Kde jsme byly před rokem? Kde jsme dnes? A kam směřujeme sbor? 

Do roku 2016 působila ve sboru určitá demagogie mající důsledek ve značné stagnaci 

z hlediska budoucího rozvoje sboru. Vše vyústilo krizí mající za následek odstup starého 

výboru a zvolení výboru nového. Dnes můžeme říci, že jsme se určitým směrem vypotáceli 

z letité stagnace a jdeme s dobou, ovšem stále nejsme u konce a čeká nás spousta práce a 

překážek, než na sto procent dotáhneme současnost. Kam směřuje naše úsilí je zcela zřejmé. 

Pro zajištění plně fungujícího sboru hrají významnou roli následující body. Hlavním je 

odpovídající zázemí pro zajištění akceschopnosti jednotky SDH a zázemí pro výchovu těch 

nejmenších členů, našich nástupců. Nejen dostatečné zázemí je výhrou, ale je zapotřebí, 

abychom disponovali i daným vybavením jak pro zásah, tak pro činnost SDH. Dalším a tím 

nejdůležitějším jsou pochopitelně lidé, když už budeme disponovat odpovídajícím zázemím a 

kvalitní mobilní požární technikou i prostředky, musíme udržet členskou základnu a v ní 

zdravý rozum se smyslem pro dobrovolnou činnost. Pouze tak bude zajištěna nepřetržitá linie 

a pokračování sboru, který svou historii píše již 121 let.  

„Pojďme psát historii společně, právě teď a tady!“ 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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C INNOST SDH ZA ROK 2017  
 Činnost Sboru dobrovolných hasičů je velmi pestrá. Každý rok pro sbor začíná 

pořádáním dvou větších kulturních akcí. První z nich je Hasičský ples, který jsme pořádali 14. 

ledna 2017 od 20 hodin v kulturním domě ve Švábenicích, a na kterém nám k tanci a poslechu 

zahrála hudební skupina Melody-music z Mostkovic u Prostějova. Pro plesající byla připravena 

tombola plná zajímavých cen a také bohaté občerstvení. Jediným nedostatkem hasičského 

plesu byla poměrně nízká návštěvnost, která mohla být způsobena konáním jiných plesů v 

okolí městyse Švábenice. Doufáme a přejeme si, že na příští ples zavítá více návštěvníků.  

 S nedostatkem návštěvníků se však nepotýká Dětský karneval, který náš sbor 

uspořádal za podpory městyse Švábenice první únorovou neděli, tj. 5. února od 14 hodin, 

taktéž v kulturním domě ve Švábenicích. Na karnevale opět zahrála hudební skupina Melody 

music z Mostkovic u Prostějova, která si pro děti připravila zábavný program se spoustou her. 

Pro děti byla připravena opravdu velká tombola, čítající na 400 cen, rozdělená rovnoměrně na 

ceny klučičí a holčičí v poměru 200:200 cen, to znamená, že svoji cenu si odnesl opravdu skoro 

každý, kdo si koupil losy do tomboly. Věříme, že nejen děti, ale i rodiče, prarodiče, tety a 

strýcové odcházeli z karnevalu spokojení a plní zážitků. Velká návštěvnost ze strany dětí i jejich 

rodičů nám dělá radost, a věříme, že i v příštím roce se s takovým počtem dětí opět setkáme. 

 Po plesové sezóně a začátku jara je čas na úklid po zimě. Náš sbor každoročně pomáhá 

lidem se zbavit nepotřebných věcí, hlavně tedy starého železa. Proto jsme tedy i tento rok 

uspořádali na počátku dubna sběr starého železa a vysloužilých elektrospotřebičů. Letos jsme 

posbírali rekordní množství starého železa, a to 6 plných vleček za traktor. Dále jsme posbírali 

ještě 2 vlečky vysloužilých elektrospotřebičů. Všem, kteří nám darovali staré železo děkujeme. 

Prostředky, které si vyděláváme touto akcí, jsou každoročně používány na chod sboru a nákup 

nového vybavení.  

 V červnu je tradicí pro náš sbor pořádat hasičský výlet. Ten jsme letos uspořádali v 

kombinaci ještě s jednou akcí, a to s předáním nového zásahového vozidla pro jednotku SDH 

Švábenice. Letos se obě tyto akce uskutečnily 17. června, nejprve u hasičské zbrojnice, kde 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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došlo k posvěcení nového vozidla za účasti významných hostů a okolních sborů se svými 

zásahovými automobily. Poté se kolona blikajících hasičských vozidel, v čele s naším rozjela na 

vyhlídkovou jízdu po Švábenicích, kterou ukončila v areálu chovatelů, kde bylo pro všechny 

zúčastněné připraveno bohaté občerstvení. Všichni si také mohli naše nové vozidlo 

prohlédnout.  

 Letos náš sbor naopak po dlouhé době nepořádal Hasičský tábor. Spíše jsme se rozhodli 

soustředit se na jiné akce a na práci s mládeží u nás, ve Švábenicích. Myšlenku hasičského 

tábora jsme ale neopustili, ale naopak hned v roce 2018 se k jeho pořádání vrátíme, avšak v 

jiném termínu a na jiném místě. 

 Dne 3. září uspořádal náš sbor výlet do Ostravy. Vyjíždělo se hned ráno autobusem 

Pavla Indráka, který cestu autobusem daroval sboru jako sponzorský dar. Účastníky tohoto 

výletu byli především naši mladí hasiči, společně s rodiči, nebo prarodiči. Nejprve všichni 

navštívili stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kde si prohlédli 

hasičskou techniku a poté jim příslušníci Městské policie Ostrava ukázali policejní koně a stáje, 

ve kterých jsou koně ustájeni. Následně se všichni přesunuli do ZOO Ostrava, kde byl rozchod 

a každý si mohl podle svého prohlédnout zoologickou zahradu. Poté už se všichni účastníci 

přesunuli do autobusu, který je ve večerních hodinách dopravil zpět do Švábenic. Všichni byli 

spokojení, a odcházeli domů plní zážitků. 

Měsíc září patří ve Švábenicích již tradičně místním hodům. I letos jsme pořádali 

hodovou zábavu, na které hrála opět kapela Focus Rock a celkově se zúčastnilo přes 250 lidí. 

 Jednou z posledních akcí každého roku bývá Valná hromada SDH Švábenice. Ta se letos 

konala 16. prosince v restauraci U tří koček ve Švábenicích. Zde proběhlo zhodnocení celého 

uplynulého roku, mladí hasiči přednesly básničky a po diskusi si všichni zúčastnění dopřáli 

občerstvení. 

 Rok 2018 náš sbor zahájí stejně, jako ten právě uplynulý, a to Hasičským plesem a 

Dětským karnevalem. Tyto dvě akce se budou konat v těsném závěsu za sebou, a to 20. a 21. 

ledna 2018.   

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Rok 2017 u JSDH S va benice 
Rok 2017 je z historického hlediska velice významným, a to především svými změnami 

ve vybavenosti jednotky. V tomto roce se díky významné podpoře zastupitelstva Městyse 

Švábenice a pana starosty Josefa Kubíka podařilo realizovat nákup nového požárního 

automobilu na podvozku Iveco Daily s nástavbou od společnosti WISS CZECH s. r. o. v celkové 

hodnotě 3.188.350,- Kč, nutno podotknout, že v ceně vozu je zahrnuta i cena vybavení dodána 

současně s vozem. Dalším významným krokem byl nákup nových osobních ochranných 

prostředků pro všech 14 členů zásahové jednotky. Díky těmto investicím ze strany našeho 

zřizovatele, jsme nyní daleko lépe připraveni sloužit našim spoluobčanům a pomáhat jim 

v nouzi. 

Současné složení JSDH Švábenice 

1. Velitel jednotky Bc. 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 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Aktuální technika a vybavení JSDH 

Švábenice 

Iveco Daily DA L1Z, rok výroby duben 2017 

Požární automobil s označením DA L1Z je postaven na podvozku Iveco Daily 70C21 D. 

Jedná se o podvozek s prodlouženou kabinou pro osádku 1+5 s celkovou hmotností do 7 000 

kg. DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) vybaven zásuvkou pro dobíjení 

a konzervaci akumulátorových baterií s napětím 12 V. Vůz je vybaven integrovanou nádrží na 

vodu o objemu 1000 l vody, dále disponuje tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení 

požárního přívěsu o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. 

 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Požární motorová stříkačka Tohatsu VC85BS 

Technické údaje PMS Tohatsu VC85BS 

 

 

Obr. Požární motorová stříkačka Tohatsu VC85BS 

 

 

 

 

Motor 2-válcový, vodou chlazený

Objem palivové nádrže 18 l

Čerpadlo
jednostupňové, odstředivé, 

vysokotlaké lopatkové čerpadlo

Jmenovitý výkon (při tlaku 0,6) 2 050 l/min

Max. sací výška 7,5 m

Pohotovostní hmotnost 94 kg

Rozměry (d/š/v) 742/682/760 mm
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Plovoucí čerpadlo PH Cyklon II 

Technické údaje PH Cyklon II 

 

 

 

Obr. Plovoucí motorové čerpadlo PH Cyklon II 

 

 

 

Motor Honda GXV 390

Objem palivové nádrže 2,1 l

Čerpadlo Odstředivé - odlitek Al

Max. průtok 1 540 l/min

Max. výtlačná výška 55 m

Pohotovostní hmotnost 53 kg

Rozměry (d/š/v) 1030/730/500 mm
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Kalové ponorné čerpadlo ESPA 

Technické údaje kalové ponorné čerpadlo ESPA 

 

 

 

Obr. Kalové ponorné čerpadlo ESPA 

 

 

Napětí 400 V

Výkon 1,8 kW

Průtok 700 l/min

Max. výtlak 22 m

Hmotnost 36 kg
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Kalové ponorné čerpadlo Rosenbauer Nautilus 4/1 

Technické údaje KČE Nautilus 4/1 

 

Obr. Kalové ponorné čerpadlo Rosenbauer Nautilus 4/1 

Elektrocentrála Honda ECT 7000 P 

Technické údaje elektrocentrála Hodna ECT 7000 P 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. Elektrocentrála Honda ECT7000P 

 

Výkon 1,49 kW

Napětí 230 V

Průtok 710 l/min

Hloubka ponoru  18 m

Hmotnost 20,9 kg

Typ elektrocentárly Jednofázový/třífázový

Motor GX 390

Max. výkon 4000/7000 VA

Napětí 230/400 V

Zdvihový objem 389 cm
3

Obsah palivové nádrže 6,2 l

Hmotnost 86 kg

Rozměry (d/š/v) 800/550/540 mm
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Motorové kalové čerpadlo PH 1200 

Tabulka Technické údaje kalové čerpadlo PH 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Kalové čerpadlo PH 1200 

Max. průtok 1 210 l/min

Max. výtlačná výška 26 m

Max. sací hloubka 8 m

Nasávací otvor Spojka B75

Výtlačný otvor Spojka B75

Motor Honda GX 270

Výkon motoru 6,3 kW / 8,4 HP

Objem palivové nádrže 5,3 l

Palivo Natural 95

Rozměry zařízení (D/Š/V) 690/540/535 mm

Suchá hmotnost (bez náplní) 69 kg
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Motorová řetězová pila STIHL MS 291 

Technické údaje motorové řetězové pily STIHL MS 29 

 

 

 

Obr. Motorová řetězová pila STIHL MS 291 

 

 

 

 

Výkon motoru 2,8 kW

Otáčky při maximálním výkonu 9 500 ot/min

Hodnota vibrací 4,5 m/s
2

Objem palivové nádrže 0,5 l

Zdvihový objem 55,5 cm
3

Hladina akustického výkonu 116 dB/(A)

Hmotnost 5,6 kg

http://www.sdhsvabenice.cz/


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

 

18 
 

Motorová rozbrušovací pila STIHL TS 400 

Tabulka Technické údaje STIHL TS 400 

 

 

Obr. Motorová rozbrušovací pila STIHL TS 400 

 

 

 

Průměr rozbrušovacího kotouče 300 mm

Zdvihový objem 66,7 cm
3

Výkon 3,2 kW

Hmotnost 9,5 kg

Hodnota akustického výkonu 109 dB(A)

Hodnota vibrací 3,9 m/s
2

Maximální hloubka řezu 100 mm

Objem palivové nádrže 0,71 l
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Vysavač hmyzu STIHL SH 86 

Tabulka Technické údaje STIHL SH 86 

 

 

Obr. Vysavač hmyzu STIHL SH 86 

 

 

 

 

Zdvihový objem 27,2 cm
3

Výkon 0,8 kW

Hmotnost 5,6 kg

Hladina akustického výkonu 104 dB(A)

Hodnota vibrací 2,5 m/s
2

Objemový průtok vzduchu 770 m
3
/h

Max. průtok vzduchu 810 m
3
/h

Objem palivové nádrže 0,44 l
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Zařazení jednotky do požárního poplachového plánu JMK: 

➢ Jednotka sboru dobrovolných hasičů Švábenice je zařazena do kategorie JPO V, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. 

➢ Zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200. 

➢ Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut. 

➢ Provádí zásahy převážně v katastru obce, v níž jsou dislokovány. 

➢ Předurčenost JSDH Švábenice plnit úkoly na úseku Ochrany obyvatelstva (OOB), 

působnost jednotky v rámci předurčení OOB na území celého Jihomoravského kraje. 
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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 při ZŠ a MŠ Švábenice, kde se děti opravdu vyřádí a hrají 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. 

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

naše základna MH 28 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 a Běla Suchomelová. 

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

pomoc při organizaci tréninků a podporu svých ratolestí. 
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Pla n c innosti SDH S va benice na rok 

2018 
Jak již bylo jednou zmíněno, výbor SDH Švábenice se bude i nadále věnovat otázce 

budoucnosti a dalšího vývoje 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. 

Tak, 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 letních měsících nás čeká 

hasičský výlet, který možná v letošním roce poprvé uspořádáme jako Hasičskou letní noc. Po 

roční pauze nás čeká organizace Letního tábora, který také bude letos neobvyklý, a to místem 

konání tábora, které se nachází v Pardubickém kraji v obci Svratouch vzdálený 150 km od 

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. 
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů bude i v roce 2018 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 
 

Cílem této Ročenky 2017 je moderní zaznamenávání dění uvnitř SDH a veškerých akcí, 

které během daného roku sbor uspořádal. Všechny články jsou doplněny fotografiemi, 

abychom v budoucnu měli jasný obraz o tom, co se v daném roce dělo, kdybychom to náhodou 

nezaznamenali písemně, tak aby alespoň z fotografií bylo patrné, co se ve sboru událo.   

Jako nový výbor máme za sebou první rok svého působení a věřím, že společnou prací 

i ve spolupráci s úřadem Městysu Švábenice nalezneme společné řešení pro to, abychom 

nejenom zajistili efektivitu a akceschopnost JSDH Švábenice při zdolávání mimořádných 

událostí, ale také tím významně přispěli k rozvoji SDH Švábenice, tak abychom si mohli 

důstojně vychovávat své nástupce a tím zajistili nepřetržitou tradici hasičů ve Švábenicích. 
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