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Ů vod 
 

Vážení čtenáři, 

 do rukou se Vám dostala Ročenka Sboru dobrovolných hasičů Švábenice za rok 2020 a 

2021. V těchto dvou pandemických letech se ve sboru i v jednotce událo pár 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 čtvrté 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 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 nelehkým obdobím pro každého z nás. 

Již koncem roku 2019 letí světem informace o šíření viru Sars-CoV2 v čínském městě Wu-chan 

a domácí média i odborníci nás ujišťují, že NÁS se to netýká. Virus se v Číně šíří díky vysoké 

hustotě zalidnění a ta u nás tak vysoká není, tudíž u NÁS prý nejsou podmínky pro to, aby se 

tu usídlil a rozšířil. Netrvalo to dlouho a virus se již naplno šíří i u nás a dochází prvním tzv. 

„lockdown(ům)“. Když jsem se vracel v listopadu roku 2019 z Nepálu domů, ani ve snu by mě 

nenapadlo, že to nebude trvat dlouho a budeme i u nás nosit venku, a především ve vnitřních 

prostorech roušky a později dokonce respirátory. Přitom v Asii je to běžnou součástí 

každodenního života již řadu let.  

Ale pojďme se vrátit zpět do Švábenic a k tomu, jak nový koronavirus zasáhl do dění 

našeho sboru. Roky 2020 a 2021 se z mého pohledu můžou označit jako „roky prázdnoty, 

ničeho“ jednoduše proto, že se nic nedělo. Před začátkem pandemie se podařilo zorganizovat 

ples a dětský karneval, ovšem další akcí, kterou měli být čarodějnice již zhatila pandemie. 

V květnu jsme zorganizovali sběr železa a tím jsme skončili…  

Pojďme společnými silami porazit koronavirus a pojďme znovu opět žít a radovat se 

z každodenních maličkostí. Pevné zdraví všem. 

 

 

Ing. Pavel Přecechtěl 
starosta SDH Švábenice 
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Zpra va o hospodar ení  SDH S va benice 
za rok 2020 
 

➢ Revizor sboru David Aron provedl kontrolní činnost a revizi pokladny dne 7. 12. 2020. 

 

➢ Stav pokladny ke dni 7. 12. 2020 činil 33.837,- Kč a na běžném účtu 140.316,35,- Kč, při 

provedené fyzické kontrole dne 7. 12. 2020 odpovídá částkám uváděným ve finančním 

deníku. 

 

➢ Dále sbor vlastní akcie HPV, a.s. v hodnotě 5.000,- Kč (1 ks listinné akcie = 10 ks 

zaknihované akcie = cca 99,- Kč za 1 zaknihovanou akcii – sbory většinou pořizovaly dvě 

akcie za 2.000,- Kč, tj. nyní 20 akcií v celkové hodnotě cca 1.980,- Kč). 

 

➢ Evidence členské základny je řádně vedena, sbor má 104 členů, z toho 48 mužů, 25 žen, 30 

mladých hasičů a 3 dorostenky. 

 

➢ Členské příspěvky v částce 14.150,- Kč byly řádně odvedeny okresnímu sdružení hasičů. 

 

➢ Výbor pracuje v 11členném složení.  Během roku se sešel 5krát.  

 

➢ 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 2020. O majetek je 

řádně pečováno. 

 

➢ V květnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání. 
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Zpra va o hospodar ení  SDH S va benice 
za rok 2021 

 

➢ Revizor sboru David Aron provedl kontrolní činnost a revizi pokladny dne 10. 1. 2022. 

 

➢ Stav pokladny ke dni 10. 1. 2022 činil 2.695,- Kč a na běžném účtu 192.053,90,- Kč, při 

provedené fyzické kontrole dne 10. 1. 2022 odpovídá částkám uváděným ve finančním 

deníku. 

 

➢ Dále sbor vlastní akcie HPV, a.s. v hodnotě 5.000,- Kč (1 ks listinné akcie = 10 ks 

zaknihované akcie = cca 99,- Kč za 1 zaknihovanou akcii – sbory většinou pořizovaly dvě 

akcie za 2.000,- Kč, tj. nyní 20 akcií v celkové hodnotě cca 1.980,- Kč). 

 

➢ Evidence členské základny je řádně vedena, sbor má 93 členů.  

 

➢ Členské příspěvky v částce 13.950,- Kč byly řádně odvedeny okresnímu sdružení hasičů. 

 

➢ Výbor pracuje v 11členném složení.  Během roku se sešel 5krát.  

 

➢ 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 625.261,- Kč, v roce 2021 byl přírůstek 

o 35.060,- Kč, úbytek 0,- Kč. O majetek je řádně pečováno. 

 

➢ V květnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání. 

  

http://www.sdhsvabenice.cz/


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

 

7 | S t r á n k a  
 

Aktua lní  sloz ení  Vy boru SDH S va benice 
 

Výbor v tomto složení byl zvolen na valné hromadě konané dne 14.12.2019 
 

 
Složení výboru SDH:  
 

▪ Starosta Ing. Pavel Přecechtěl 

▪ Náměstek starosty  Markéta Jílková 

▪ Hospodář Františka Procházková 

▪ Vedoucí mládeže  Jan Trněný 

▪ Kronikář Bc. Jan Vrána 

▪ Velitel Ondřej Procházka 

▪ Jednatel Ing. Stanislav Bureš 

▪ Členové výboru  Michal Novotný, Jaroslav Synek, Zbyněk Procházka, Leo Kaláb 

 

▪ Revizor sboru David Aron 
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C innost SDH za rok 2020 a 2021 
 

Rok 2020 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 tento typ netradičního plesu ujal a nejen spoluobčané 

Švábenic se bavili. Pro všechny návštěvníky byla připravena také bohatá tombola. 

 

 

http://www.sdhsvabenice.cz/


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

 

9 | S t r á n k a  
 

Již podruhé jsme 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. Z účasti 108 dětí máme radost, věříme, 

že si všechny děti odnesly z karnevalu nějakou cenu a hezké zážitky. 
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Bohužel tímto v roce 2020 i v roce 2021 skončili kulturní akce, které jsme organizovali, 

a to z důvodu šíření virového onemocnění Covid-19 a celosvětové pandemie. Jedinou akcí, 

kterou jsme jako sbor uspořádali v této pandemické době byl sběr železa a vysloužilých 

elektrospotřebičů. Letos sběr proběhl až 16. května z důvodu nepříznivé epidemiologické 

situace v dubnu. V roce 2020 jsme posbírali 16 980 kg starého železa. V roce 2021 jsme 

posbírali 17 100 kg. Výtěžek z této akce bývá každoročně využit na chod sboru a nákup nového 

vybavení pro mladé hasiče.  

 

 

http://www.sdhsvabenice.cz/


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

 

11 | S t r á n k a  
 

Před koncem prázdnin vyrazili mladí hasiči na výlet do skalního mlýna na Blanensku, 

kde navštívili jeskynní komplex. Konec letních prázdnin byl zakončen dětským dnem, který se 

konal 30.8.2020 na fotbalovém hřišti a mimo SDH se programu zúčastnily i ostatní spolky 

v městysi. 

 

 

Bohužel epidemiologická situace nám neumožnila uspořádat hodovou zábavu, 

Mikuláše pro mladé hasiče ani VH za rok 2020. 

http://www.sdhsvabenice.cz/
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V roce 2021 jsme se podíleli ve spolupráci s městysem a dalšími spolky na fréza cupu, 

dětském dnu a guláš festu. V srpnu jsme uspořádali program pro příměstský tábor a podíleli 

jsme se na Dětském dnu. V září jsme uspořádali den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. 

Mladí hasiči i v letošním roce vyrazili na výlet, tentokrát do Ostravy, kde 21.11.2021 navštívili 

Dolní oblast Vítkovice, prošli si vysokopecní okruh a zakončili výhledem na Ostravu z Bolt 

tower.  
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Věříme, že rok 2022 bude zlomový z hlediska vývoje pandemie a všichni se začneme vracet zpět 

k normálnímu životu bez jakýchkoliv omezení a jako sbor budeme moci organizovat tradiční akce, 

spolupodílet se městysem a dalšími spolky a kulturním vyžití v obci. Věříme, že letos začneme koncem 

dubna první akcí, a to pálení čarodějnic.    
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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 hasičská 

zbrojnice, bohužel pro tak početnou základnu mladých hasičů jsou prostory nedostačující. Ve slunečných 

dnech ale vyrážíme ven, a to nově na pozemek určený pro výstavbu nové hasičské zbrojnice, je zde sice 

jen tráva a spousta stavebního materiálu pro účely budování optické sítě v městysi, ale věříme, že se to 

časem změní a tento prostor bude výhradě sloužit pro činnost mladých hasičů a samozřejmě zásahové 

jednotky. V zimních měsících navštěvujeme skautský dům, kde s mladými hasiči trénujeme a 

připravujeme se taktéž na letní sezónu a závody. 

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

nahradit a byla zajištěna tradice hasičů, jež trvá již 126 let.  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. Bohužel v těchto dvou letech, kdy nám do 

životů zasáhla pandemie, jsme na závody nejezdili.  Věříme, že s novou sezónou se vše změní a opět 

naplno začneme jezdit na závody. 

 

http://www.sdhsvabenice.cz/


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

 

17 | S t r á n k a  
 

Rok 2020 z pohledu JSDH S va benice 
 

JSDH Švábenice – kategorie JPO V, předurčenost OOB 

Aktuální stav výstavby nové hasičské zbrojnice – ze strany Městyse Švábenice jsou udělány 

veškeré možné kroky pro zahájení výstavby hasičské zbrojnice. Nyní jsme ve fázi čekatelů na přidělení 

finanční částky z dotačního titulu MV ČR. Nevzdáváme se a o dotační titul budeme žádat i v následujících 

letech.  V tomto roce jsme pořídili 3 ks kombinovaných proudnic Rosenbauer, motorovou řetězovou pilu 

STIHL, proti pořezové kalhoty, oblek proti bodavému hmyzu a 6 ks nové dýchací techniky Drager. 

Rok 2020 u JSDH Švábenice je také rokem klidnějším oproti loňskému roku, což bylo způsobeno 

především utlumení mnoha činností ve společnosti z důvodu pandemie Covid-19. 

Aktuální členská základna – 14 členů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Bc. Jan Vrána 

11. Hasič 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 2020 
 
1) ZOČ – Dovoz desinfekce 

➢ Datum: 3.4.2020, 13:00 
➢ Popis: Jednotka na žádost starosty městyse dovezla objednanou dezinfekci pro 

účely městyse Švábenice v boji s koronavirem COVID-19. 
➢ Jednotky: JSDH Švábenice 
➢ Členové: Velitel – Trněný Jan, Strojník – Novotný Michal 

 
2) ZOČ – Likvidace obtížného hmyzu 

➢ Datum: 6.5.2020, 18:00 
➢ Popis: Jednotka na žádost starosty městyse vyjela na likvidaci obtížného hmyzu. 
➢ Jednotky: JSDH Švábenice 
➢ Členové: Velitel – Novotný Michal, Strojník – Procházka Zbyněk, Členové – Vrána 

Jan, Synek Jaroslav 
 
3) ZOČ – Technická pomoc, čerpání vody 

➢ Datum: 22.5.2020, 18:00 
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost starosty k odčerpání kalů z bazénu. Jednotka 

odčerpala pomocí kalového čerpadla kalnou vodu. 
➢ Jednotky: JSDH Švábenice 
➢ Členové: Velitel – Přecechtěl Pavel, Strojník – Procházka Zbyněk, Členové – Trněný 

Jan, Vrána Jan, Novotný Michal 
 
4) Technická pomoc – odstranění stromu 

➢ Datum: 20.7. 2020, 17:05 
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost starosty ke spadlému stromu přes komunikaci za 

rybníkem směrem k hájence.  Spadlý strom zasahoval přes celou šíři vozovky, 
Jednotka provedla odstranění stromu pomocí MŘP a provedla úklid vozovky. 

➢ Jednotky: JSDH Švábenice 
➢ Členové: Velitel – Trněný Jan, Strojník – Procházka Zbyněk, Hasiči – Procházka 

Ondřej, Vrána Jan, Novotný Michal. 
 
5) Technická pomoc – čištění kanalizace 

➢ Datum: 20.7.2020, 17:50 
➢ Popis: Jednotka provedla na žádost starosty pročištění kanalizace u tělocvičny ZŠ 

od naplaveného bahna a nečistot. Dále jsme provedli očištění komunikace. 
➢ Jednotky: JSDH Švábenice 
➢ Členové: Velitel – Trněný Jan, Strojník – Procházka Zbyněk, Hasiči – Procházka 

Ondřej, Vrána Jan, Novotný Michal. 
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6) Technická pomoc – odstranění stromu 
➢ Datum: 3.10.2020, 8:21 
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadeného stromu, který se 

nacházel na komunikaci za rybníkem směrem k chatové oblasti. Jednotka provedla 
pomocí MŘP odstranění stromu a následně uklidila komunikaci. 

➢ Jednotky: JSDH Švábenice 
➢ Členové: Velitel – Trněný Jan, Strojník – Novotný Michal, Hasiči – Vrána Jan, Aron 

David, Bureš Stanislav, Kaláb Leo 
 
 
Nové dýchací přístroje Drager PSS 4000 
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Rok 2021 z pohledu JSDH S va benice 
 

JSDH Švábenice – kategorie JPO V, předurčenost OOB 

Rok 2021 u JSDH Švábenice je opět ve znamení pandemie Covid-19, ale především bude spojován 

s ničivým tornádem na Hodonínsku, kde naše jednotka zasahovala celkem devětkrát a dvakrát jsme 

odvezli humanitární sbírku od občanů, podnikatelů a městyse Švábenice.  Sbor dobrovolných hasičů 

Švábenice nakoupil plachty v hodnotě 30 000 Kč, které byly následně odvezeny do postižené oblasti, kde 

sloužily k provizornímu zakrytí střech.  

 Bylo pořízeno nové vybavení, a to plnička protipovodňových pytlů, 500 ks protipovodňových 

pytlů a protipovodňové mobilní zábrany. 

V roce 2021 došlo k tragické události, kdy naši dobrovolní kolegové vyjeli 15.9.2021 na únik plynu 

z přípojky rodinného domu. Po příjezdu ihned zahájili průzkum, a právě v té chvíli došlo k výbuchu 

nahromaděného plynu. Bohužel dva hasiči utrpěli smrtelná zranění. Naše jednotka, stejně jako ostatní 

JSDH v celé české republice vzdali čest jejich památce. Sbor dobrovolných hasičů Švábenice přispěl na 

transparentní účet charity Kroměříž částkou 5 000 Kč. 
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Aktuální členská základna – 15 členů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 Leo Kaláb 

9. Hasič Bc. Jan Vrána 

10. Hasič Ondřej Procházka 

11. Hasič Jaroslav Synek 

12. Hasič David Aron 

13. Hasič Zdeněk Navrátil 

14. Hasič Sára Přecechtělová 

15. Hasič Lukáš Přikryl 
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Za sahy JSDH S va benice v roce 2021 
1) Požár PDA Vyškov 

➢ Datum: 9.1.2021, 9:38 
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost KOPIS v rámci předurčenosti plnění úkolů na 

úseku ochrany obyvatelstva zajišťovat týlové práce pro zasahující složky IZS u 
požáru bývalého PDA ve Vyškov. 

➢ Jednotky: JSDH Švábenice, HZS HS Vyškov, HZS HS Bučovice, JSDH Vyškov, JSDH 
Drnovice, JSDH Račice, JSDH Luleč, JSDH Ivanovice na Hané, JSDH Studnice, 

➢ Členové: Velitel – Jan Trněný, Strojník – Zbyněk Procházka, Hasiči – Jan Vrána, 
David Aron, Ondřej Bureš, Zdeněk Navrátil, Pavel Přecechtěl 

 
2) Ostatní mimořádná událost 

➢ Datum: 8.6.2021, 6:30 
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost KOPIS v rámci předurčenosti plnění úkolů na 

úseku ochrany obyvatelstva demontovat lůžka v polní nemocnici vytvořené na 
BVV. Následně byla odvezena do skladů SSHR. 

➢ Jednotky: JSDH Švábenice, HZS HS Brno BVV, JSDH Drnovice, JSDH Dobročkovice, 
JSDH Brankovice, JSDH Brno Holásky, JSDH Brno St. Lískovec. 

➢ Členové: Velitel – Pavel Přecechtěl, Strojník – Leo Kaláb, Hasiči – Jan Vrána, 
Jaroslav Synek 
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3) Technická pomoc Drnovice 
➢ Datum: 23.6. 2021, 16:00 
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do obce Drnovice chystat protipovodňová 

opatření, nachystali jsme přes 500 ks pytlů s pískem, z důvodu hrozících 
přívalových srážek. 

➢ Jednotky: JSDH Švábenice, HZS HS Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Luleč, JSDH 
Brankovice, JSDH Dobročkovice 

➢ Členové: Velitel – Pavel Přecechtěl, Strojník – Michal Novotný, Hasiči – Sára 
Přecechtělová, Leo Kaláb, Ondřej Procházka.  

  
4) Ostatní mimořádná událost Hodonín 

➢ Datum: 25.6.; 26.6.; 28.6.; 29.6.; 1.7.; 3.7.; 5.7.; 7.7.; 9.7.;  
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost KOPIS na Hodonínsko, kde zasahovala v obcích 

zasažených tornádem. Jednotka přivezla dvakrát humanitární pomoc. Po dobu 
likvidačních prací jsme zajišťovali týlové zázemí v Hodoníně. Celkem jsme na místě 
zasahovali 160 hodin. 

➢ Jednotky: JSDH Švábenice, HZS JMK, JSDH JMK, odřady z HZS SČK, HZS MSK, HZS 
ZÚ Hlučín, ŠVZ a další složky z celé ČR. 

➢ Členové: Velitel – Pavel Přecechtěl, Strojník – Michal Novotný, Hasiči – Jan Trněný, 
Ondřej Procházka, Leo Kaláb, Zdeněk Hlobil, David Aron, Stanislav Bureš, Ondřej 
Bureš, Sára Přecechtělová, Jaroslav Synek, Zbyněk Procházka, Jan Vrána 
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5) Technická pomoc Rybníček 

➢ Datum: 25.6.2021, 6:14 
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění popadaných stromů mezi 

obcemi Švábenice a Rybníček. Cestou jednotka odstranila několik stromů a 
provedla úklid vozovky. 

➢ Jednotky: JSDH Švábenice 
➢ Členové: Velitel – Jan Trněný, Strojník – Michal Novotný, Hasiči – Zdeněk Hlobil, 

Leo Kaláb, Sára Přecechtělová, Ondřej Procházka, David Aron, Jan Vrána 
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6) Technická pomoc – likvidace hmyzu 
➢ Datum: 13.8.2021, 19:00 
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost starosty Městyse k odstranění sršního hnízda. 
➢ Jednotky: JSDH Švábenice 
➢ Členové: Velitel – Jan Trněný, Strojník – Pavel Přecechtěl, Hasiči – Sára 

Přecechtělová, Lukáš Přikryl, Jaroslav Synek 

 
7) Ostatní činnost – řízení provozu 

➢ Datum: 14.8.2021, 7:00 
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost starosty Městyse řídit dopravu při průjezdu 

velkého množství motorek, které se účastnili srazu. 
➢ Jednotky: JSDH Švábenice 
➢ Členové: Velitel – Jan Trněný, Strojník – Zbyněk Procházka, Hasiči – Lukáš Přikryl, 

Jaroslav Synek 
 

8) Ostatní činnost – řízení provozu 
➢ Datum: 11.9.2021, 12:41 
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost starosty Městyse řídit dopravu při konání kulturní 

akci fréza cup. 
➢ Jednotky: JSDH Švábenice 
➢ Členové: Velitel – Jan Trněný, Strojník – Leo Kaláb, Hasiči – Michal Novotný, Sára 

Přecechtělová, Lukáš Přikryl, Jaroslav Synek 
 

9) Požár 
➢ Datum: 18.12.2021, 12:59 
➢ Popis: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru popelnice ve dvoře RD. Požár 

uhašen před příjezdem JPO. 
➢ Jednotky: JSDH Švábenice, HZS HS Vyškov 
➢ Členové: Velitel – Jan Trněný, Strojník – Zbyněk Procházka, Hasiči – Ondřej 

Procházka, David Aron. 
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Hasic ska  zbrojnice 
 
Ta souc asna  

 

Dobrovolní hasiči mají ve Švábenicích 126letou tradici, jedná se tedy o 126 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 69 let trvající historie hasičské zbrojnice. 

V letech 2020 a 2021 proběhly také další úpravy stávající hasičské zbrojnice. Dne 21. října 2020 

proběhla úprava pravého vjezdu do garáže hasičské zbrojnice. Nejprve proběhly bourací práce, kdy po 

zkušenost z jara 2017 jsme si na tuto činnost pozvali těžkou technika a my jsme tím ušetřili spousty času 

a námahy. Následně jsme provedly úpravu prahu a vybetonování vjezdu.  

Další významnou změnou bylo vyklizení klubovny mladých hasičů, kdy část prostor (bývalá 

čekárna zdravotního střediska vč. Sociálního zařízení) jsme uvolnili pro účely vybudování zázemí pro 

zaměstnance městyse. Ve druhé části (bývalé ordinaci) jsme vybourali v soboru 11.12.2021 vstup do 

současné garáže hasičské zbrojnice, kdy těchto nově připojených prostor bude sklad. V prostorách 

hasičské zbrojnice byla provedena kompletní výměna elektroinstalace, byly nainstalovány dvě umyvadla 

a jedno nerezové koryto pro účely mytí VPPO. Následně proběhlo malování v garážích a v novém skladu. 

V rámci rekonstrukce bytů nad hasičskou zbrojnicí, pak proběhla kompletní výměna odpadů. A po 69 

letech nám v hasičské zbrojnici teče teplá voda      .  
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Fotodokumentace rekonstrukce v hasičské zbrojnici v roce 2020 a 2021 
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Ta budoucí  
 
Když jsem v roce 2016 přebíral funkci starosty SDH a velitele JSDH bylo nutné si ujasnit 

jakým směrem zefektivnit požární ochranu v městysi Švábenice, vytyčit si cíle a začít na nich 

pracovat. Z toho důvodu byla vypracována koncepce JSDH Švábenice, která si klade za cíl do 

roku 2030 vybudovat efektivní a účelnou podobu požární ochrany v městysi Švábenice. 

Pojďme se na jednotlivé cíle a jejich plnění podívat: 

1. Výstavba nové hasičské zbrojnice 

2. Nákup nové požární techniky 

3. Obměna věcných prostředků požární ochrany 

4. Varování a vyrozumění obyvatelstva, protipovodňová opatření 

5. Obměna osobních ochranných prostředků členů JSDH 

 

1. Výstavba nové hasičské zbrojnice  

Výstavba hasičské zbrojnice byla chápána jako bod číslo jedna, a to hned z několika 

důvodů. Tím prvním jsou nevyhovující rozměry garáží a samotný vjezd do zbrojnice. Dalším je 

hygienické zázemí jednotky, kdy do konce roku 2021 ve zbrojnici netekla ani teplá voda, nebyla 

sprcha atd., dalším důvodem je prostorová dispozice, kdy jednoduše řečeno je nám současná 

zbrojnice malá.  

To vše se odráží v samotné akceschopnosti jednotky a má významný vliv na dobu 

výjezdu jednotky a následnou činnost v organizačním řízení, kdy probíhají přípravné a 

udržovací práce na technice, prostředcích a osobním vybavení členů, aby vše bylo plně 

připravené k co nejkratšímu a efektivnějšímu použití u mimořádných událostí. Tak, abychom 

mohli co nejlépe pomoci našim spoluobčanům. 

V současné době se nacházíme, při plnění tohoto cíle, na výchozí pozici pro udělení 

dotačního titulu na výstavbu hasičské zbrojnice.  
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Stručně si popíšeme úkoly, které již byly splněny pro zahájení výstavby – 24.8.2017 

odkup nemovitosti pro výstavbu HZ, leden až únor 2018 odbourání nemovitosti, 13.3.2018 

zastupitelstvo rozhodlo o provedení změny územního plánu pro výstavbu HZ, v březnu 

proběhlo první sezení s Ing. arch. Hanou Dohnalovou, která zpracovala do 29.6.2018 studii a 

v tento den (poslední možný den na podání žádostí o dotaci) jsme úspěšně poprvé podali 

žádost o přidělení dotačního titulu na výstavbu nové HZ. Během roku 2019 paní Dohnalová 

zpracovala stavební projekt HZ. V červenci 2020 bylo vydáno společné povolení (stavební a 

územní řízení). Následně jsme i letech 2019, 2020, 2021 neúspěšně žádali o přidělení dotace. 

Nyní na začátku roku 2022 čekáme, zda budou vypsány dotace na výstavbu HZ a jsme 

připraveni ihned podat žádost.  

Výsledky umístění v předchozích žádostech jsou v příloze ročenky. 

2. Nákup nové požární techniky 

Do roku 2017 jednotka disponovala dvěma požárními automobily a to CAS 25/3500/200 

Škoda 706 RTHP a DA L1Z Avia. Obě tato vozidla jsou umístěna v muzeu v Mníšku pod Brdy, 

kam se je podařilo prodat v roce 2017. 
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Dle koncepce je v plánu nákup dvou vozidel typu DA L1Z a přívěsného vozíku pro účely 

OOB. 

Dne 11. dubna 2017 nám firma WISS CZECH přivezla zcela nový vůz Iveco Daily DA L1Z 

s nástavbou pro uložení VPPO s nádrží na vodu o objemu 1000 l. V roce 2018 následovalo 

pořízení nového přívěsu pro účely OOB. 

Zbývá tedy jednotku dovybavit vozidlem typu DA L1Z (dopravní automobil pro převoz 

9 osob se základním vybavením). Této realizaci ovšem brání prostory současné hasičské 

zbrojnice. 

3. Obměna věcných prostředků požární ochrany 

Tato část cíle byla zcela splněna. Podařilo se obměnit čerpadla, elektrocentrálu, 

dýchací přístroje, motorovou pilu, proudnice, hadice a další. Nyní probíhá dovybavení 

především pro účely OOB, dle nových potřeb stanovených HZS JMK. 

 

4. Varování a vyrozumění obyvatelstva, protipovodňová opatření 

V roce 2021 proběhla výměna rozhlasu v městysi Švábenice, který v současnosti slouží i 

jako koncový prvek varování a vyrozumění. Současně slouží pro vyhlášení poplachu jednotce.  

Bylo také nakoupeno vybavení pro účely ochrany před přívalovými srážkami a 

povodněmi v podobě protipovodňových zábran, protipovodňových pytlů a plničky. 

 

5. Obměna osobních ochranných prostředků členů JSDH 

V současné chvíli má jednotka 15 plně vybavených členů JSDH všemi osobními 

ochrannými prostředky.  
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Pla n c innosti SDH S va benice na rok 
2022 
 

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 hry plamen. 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 2022 nadále plnit úkoly přidělené 

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

denní i noční hodinu po celý rok.    

http://www.sdhsvabenice.cz/
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Ročenka, nechť slouží pro zachování významných, ale i neméně důležitých událostí 

roku 2020 a 2021 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 podaří uspořádat 

více kulturních akcí a začít opět fungovat jako před pandemií.  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  

 

http://www.sdhsvabenice.cz/

