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Dokument o zaloţení  
Hasičského sboru v Mladém Smolivci 

 

V kronice obce Mladý Smolivec, v části, která mapuje období roků 1804–1938, můţeme dohledat 
přesné datum zaloţení našeho Hasičského sboru (nyní Sbor dobrovolných hasičů). Vţdyť kdo jiný 
by měl přesně zaznamenat tak významnou událost, jakou je zaloţení Sboru dobrovolných hasičů 
v obci, neţ kronikář. 
Tuto skutečnost nám potvrdili i zaměstnanci Státního okresního archivu ve Strakonicích i v 
Plzni.  
 

V kronice hasičského sboru je u letopočtu 1895 následující zápis: 
 

 
 

Pro ty z vás, kteří byste měli problém s rozluštěním zápisu je zde jeho čitelný přepis: 
 

7. března 1895 byl v naší obci založen Hasičský sbor, který za pomoci všech občanů a 
jiných příznivců byl potřebnými předměty opatřen a vyzbrojen, též stříkačka byla 
zakoupena a s úspěchem užívána. 
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Následuje zápis o 1. veřejném cvičení našeho Hasičského sboru: 
 

 
 

Opět následuje čitelný přepis zápisu: 
 

4. srpna 1895 podnikl náš sbor Hasičů veřejné cvičení, při tom byla též stříkačka 
posvěcena. Pak se odbývala zahradní slavnost, při níž ochotníci z Budislavic sehráli pěkné 
divadlo s názvem České Amazónky a výsledek byl pro náš sbor přízniv. 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Mladém Smolivci 
 

První členové Hasičského sboru byli zapsáni do matriční knihy hasič. sboru 25. března 1895.  
 

             jméno         funkce         čp.        narozen 
 

František Siblík   velitel   67   24. 04. 1861 

František Krejčík   podvelitel   11  01. 06. 1853 

Josef Sloup    jednatel   18  07. 06. 1862 

František Panuška   zbrojmistr   12   27. 07. 1861 

Jiljí Hlinka    člen    50   01. 08. 1851 

Jan Spour    člen    56   24. 07. 1854 

Vojtěch Vokurka   člen    60  16. 02. 1864 

František Chochol  člen   55   30. 09. 1867 

Josef Sloup     člen    53    08. 03. 1871 

Vojtěch Krejčí   člen   46   14. 10. 1868 

Josef Hlinka   člen   13   13. 03. 1859 

Karel Sedláček   člen     3  18. 01. 1867 

Josef Malásek   člen   35  27. 06. 1857 

Václav Suda   člen     8  03. 06. 1877 

Josef Svoboda   člen   29  09. 02. 1865 

Josef Šmíd    člen   70    23. 11. 1873 

Josef Sedláček   člen     3  30. 03. 1872 

Jiljí Horák    člen   49  17. 08. 1866 

Karel Maršík   člen   23  21. 01. 1871 

Jan Kačena    člen   39  06. 01. 1853 

Vojtěch Suchý           člen občan Číţkova 23. 04. 1877 



- 3 - 

 

Sbory dobrovolných hasičů v jednotlivých částech naší obce jsou nejstaršími a zároveň 
nejaktivnějšími dobrovolnými organizacemi. Od samého počátku aţ do dnešních dnů, kdy sbor 
SDH přeţil všechny reţimy, je jeho hlavním posláním dobrovolnost. Jiţ od doby svého zaloţení, 
na konci devatenáctého století, plnily sbory v obcích nejenom svou základní funkci – poţární 
ochranu, ale staly se hybnou silou kulturního a společenského ţivota. SDH často přebírá záštitu 
nad významnými událostmi v obci, organizuje pomoc spoluobčanům a v neposlední řadě se 
velkou měrou účastní na výstavbě a údrţbě veřejných objektů. I dnes je nedílnou součástí 
zaměření SDH poţární prevence a brigádnická činnost.  
V roce 1914 zasáhla i do naší obce 1. světová válka, z které se nevrátilo několik našich občanů. 
Jejich jména jsou zvěčněna na pomníku padlých, na jehoţ zbudování na návsi naší obce se podílel 
i náš SDH. Stejně jako v minulosti tak i dnes při významných akcích je zde kladen pamětní 
věnec k uctění památky padlých. Sbor spolu se všemi místními občany oslavil konec světové války 
a v témţe roce i vyhlášení samostatnosti naší republiky. To se psal rok 1918.   
 

 
 

V počátcích působení byly sbory vybaveny velmi skromně. Jednalo se většinou o ruční stříkačky a 
nástroje jako sekery, vědra, háky, ţebříky apod. Přes toto skromné vybavení sehrály sbory 
dobrovolných hasičů v první polovině dvacátého století významnou roli při likvidaci mnoha 
poţárů i v naší obci.  
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1895 – povodeň 
20. června 1895 přišla průtrţ mračen, veliká povodeň vody vysoko stoupala, takţe obydlí při 
vodě leţící úplně zatopila. Panský čeledín, který jel po silnici, byl proti mlýnu proudem strţen 
těţce z nebezpečí vyvázl kdyţ chtěl potah vypřáhnout, náruční vůl však i s vozem utonul a byl 
odplaven. 

1896 – cvičení 
27. června konáno cvičení se strojem. Výsledek cvičení byl, ţe nám schází 20 m hadic k úplné 
ochraně občanů, kdeţ se podala ţádost na obecní úřad by hadice koupil. Muţů se zúčastnilo 10. 
Následně 4. července byla vyslaná deputace na veřejné cvičení, které odbývali v obci Srbech. 
 

1896 – povodeň 
Dne 30. července přišla velká voda, kde musel celý sbor občanům pomáhat vynášeti. 
 

1896 – poţár v Pozdyni 
Dne 29. dubna opět ráno vyjel sbor se strojem a 8 muţi hasit poţár v obci Pozdyni. 
 

1896 – hotovost 
Ve sborové schůzi 10. října se ustanovilo, by kaţdý měsíc 6 muţů měli hlídku při stroji tak 
zvanou hotovost. 

1906 – poţár 
26. května 1906 zničil poţár po druhé usedlost Františka Krejčíka (chalupníkova) poţár tehdy 
nabyl větších rozměrů, neboť pro nepříznivé okolnosti nemohl být obmezen, zničil tehdy ještě 
čtyři sousední usedlosti. 

1910 – poţár 
28 července 1910 o pouti Svatojakubské v Kasejovicích strhla se v noci hrozná bouře v naší 
krajině. Tehdy blesk zapálil stodoly Karla Sedláčka a Jiljího Vokurky, coţ poskytovalo hrůzu a 
zděšení, neboť něco podobného ţádný nepamatoval. 
 

1922 – poţár 
17. listopadu 1922 zničil poţár starou budovu Tomáše Lehečky, který se pak pryč vystěhoval a 
budovu po poţáru zpustlou pro ostudu v obci zanechal. 
 

1924 – cvičení 
9. června 1924 pořádal u nás Hasičský sbor tak zvané okrskové cvičení, které mělo snahou a 
ochotou členů hasičů zdařilí průběh a náš sbor finančně posílilo. 
 

1925 – povodeň 
11. srpna 1925 následkem průtrţe mračen přitekla noční dobou velká voda, která v naší obci 
veliké škody způsobila, neboť u budov při vodě leţících vše odplavila a veškeré obecenstvo děsem 
a hrůzou plnila. Částečná škoda byla pak různými milodary a podporami, jeţ okres a také stát 
poskytl, uhrazena. 
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1927 – poţár 
25. června 1927 v naší obci z neznámé příčiny vypukl poţár, kterému za oběť padly dvě 
usedlosti. Vojtěcha Suchýho a Karla Krejčíka, coţ přivodilo v naší obci změnu, neboť Suchý svoje 
místo a sutiny Krejčíkovi podstoupil a na obecních drahách obydlí si postavil. 
 

1931 – poţár 
Dne 16. Srpna, právě kdyţ se konala v obci zdejší poutní slavnost a při ní taneční zábava v 
hostinci Františka Skuhravého čp. 41 vypukl u tohoto ve stodole poţár kol 10 hod. večer, který 
způsobil velkou paniku, poněvadţ byla zde četná návštěva, téměř všechny místnosti byly 
přeplněny, poţár ten schvátil všechny hospodářské i obytné budovy téměř se vším co v nich bylo s 
celou jiţ téměř svezenou úrodou. Škoda byla ohromná pro majitele, ale z větší části kryta 
pojištěním, kteréhoţ obdrţel na 41.000 Kč téţ sousedé místní i školní jemu přispěli svou pomocí, 
tak ţe se ihned dal do stavby a v krátkém čase měl opět všechny budovy k obývání způsobilé. 
Kdo poţár způsobil, zůstalo nevypátrané, z neopatrnosti se tak ale nestalo. 
  

 
 

Foto před hostincem Františka Skuhravého 

 

1936 – památník padlých 
 

Poněvadţ zde v obci byl jiţ zchátralý památník padlých ve světové válce, vzala si zdejší 
osvětová komise za úkol postaviti pomník nový, na coţ se ji podařilo sehnati potřebný obnos 
pořádáním divadelního představení za spoluúčasti místního sboru dobrovolných hasičů, 
přispěním obce a dobročinnosti občanů. Takţe v krátkém čase zakoupily nový pomník od firmy 
Škrábek z Blovic za 5 000 Kč. Ustanoven byl den odhalení a posvěcení na 29. července t.r. 
Zároveň byl uspořádán sjezd rodáků na den 28 července, kdyţ byl v hostinci Antonína Frűhaufa 
přátelský večírek a příjemné pobavení. 
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Na fotografii je brigáda na budování památníku obětem 1. světové války. 
 

Zápis z členské schůze SDH z 16. března 1939 
 

Bratr předseda zahájil schůzi a vzhledem k smutné události národní, kdy jsme přišli o svou 
samostatnost, a byla nám vnucena německým reţimem autonomie, měla schůze smutný průběh. 
O rok později (1940) byl na schůzi hasičstva přečten rozkaz velitelství ČZHJ o rozdělení našeho 
obvodu na 8 okrsků a to: Blatná, Bělčice, Kadov, Kasejovice, Sedlice, Mladý Smolivec, 
Vahlovice a Záboří. 
K okrsku Mladý Smolivec patřily sbory obcí: Lnáře, Metly, Předmíř, Radošice, Říště, Zahorčice, 
Zamlýní a Mladý Smolivec. 
Velitelem okrsku se stal velitel našeho hasičského sboru bratr Josef Sloup. 
Po druhé světové válce nebyly hlášeny v obci ţádné velké poţáry, hasičský sbor se ale zúčastnil 
hašení několika poţárů v budovách našeho zemědělského druţstva nebo při poţárech ve 
vedlejších vesnicích. Rovněţ byl nápomocen občanům naší obce při zmírňování škod, jeţ 
napáchaly povodně, které způsobily přívalové deště a rozvodněný Smolivecký potok, který dále 
nese jméno Lomnice. 
Sbor dobrovolných hasičů Mladého Smolivce pořádá také pravidelná veřejná hasičská cvičení a 
soutěţe, pomáhá při odstraňování škod zejména při povodních, vichřicích a jiných přírodních 
katastrofách. Prospěšné pro sbor i pro obec je pořádání brigád, sbor pořádá nebo spolupořádá 
společenské a kulturní akce a spolupracuje s OÚ v dalších činnostech. 
 

1942 - poţár 
 

Mladosmolivecké stavení bylo při poţáru v roce 1942 zničeno a zdemolováno. Původní majitel 
byl František Sloup. Stavení s čp. 14 stálo vedle čp. 15, shořela spolu, pozemek po této budově je 
nyní součástí čp. 15. 
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Píše se květen 1945 
 
Po pěti letech, proţitých v nejhlubším porobení českého národa jest kniha zápisů hasičského 
sboru Mladého Smolivce vyňata z úkrytu před slídivými zraky našich nepřátel, aby slouţila jako 
památník hasičské činnosti pro příští generace. 
Hasičský sbor obce v tomto období čítal 23 členů: 
František Sloup, Václav Šebesta, Antonín Mašek, Vojtěch Suchý, František Hrubeš, Jiljí 
Malásek, Rudolf Čapek, Josef Sedláček, Jan Mašek, Václav Zach, Vojtěch Krejčí, Josef Kuchař, 
František Třeštík, Karel Vokurka, František Skuhravý, Antonín Krejčí, Rudolf Bouše, 
Ferdinand Ráţ, Karel Kapr, Jiljí Sedláček, Josef Sloup, František Hladík a Ludmila Čapková. 
Činovníci, zvolení v roce 1939, vykonávali své funkce po celou dobu okupace, protoţe jak 
vystoupení za sboru, tak i sloţení funkce, bylo zakázáno.  
Přehled činovníků sboru: starosta bratr Antonín Mašek, velitel Josef Sloup, náměstek velitele 
Josef Sedláček, pokladník Vojtěch Krejčí, jednatel Jan Mašek a dozorce náčiní Rudolf Bouše. 
Pouze jednateli, bratru Janu Maškovi, bylo umoţněno vzdát se funkce v roce 1939 v příčině 
těţké nemoci svého otce. Místo něho jmenován do funkce bratr František Hladík.  
Technická činnost v této době byla omezena pouze na cvičení v obsluze stříkačky, neboť veřejná 
vystoupení byla zakázána. 
  

10. výročí zaloţení SDH v Mladém Smolivci 
 

V pamětní knize k 10. výročí zaloţení Hasičského sboru v Mladém Smolivci je zápis ze 7. ledna 
1905: 
 

K dnešnímu datu působí náš Hasičský sbor v této sestavě: 
 

a) čestní členové: Josef Maršík, Václav Strejcovský, František Siblík 
 

b) zakládající členové: Ladislav Monzer, František Siblík, Josef Maršík, Josef Reich, Josef  
    Brynza, obec Budislavice, Václav Strejcovský, Jan Vokurka 
 

c) přispívající členové: Jan Kačena, Jiljí Skuhravý, František Horák, Václav Zíka, Václav  

   Frűhauf, Vojtěch Sedláček, Antonín Sedláček a Jan Kust, kteří všichni jsou zapsáni         
   do sboru ochranného. 

 

Po uplynutí desetiletí jsou uloţeny všechny listiny u přítele jednatele.  
K správnímu řízení sboru máme knihy dle předpisu Zemské ústřední hasičské jednoty a to: a) 
matriku členů, b) zápis o schůzích, c) zápis jednací, d) inventář a e) pamětní knihu.  
Sbor předplácí časopis Hasičské rozhledy. 
Dlouhou a dojemnou řeč pak vedl starosta obce ku členům sboru, jeţ zapsána jest v pamětní 
knize hasičské. 
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40. výročí zaloţení SDH v Mladém Smolivci 
 

Slavnost odbývala se 14. července 1935. Samotné hasičské cvičení pak konáno na fotbalovém 
hřišti na pastvinách v Lomicích. Vstup na fotbalové hřiště otevírala slavobrána, na návsi pak 
zbudována byla řečnická tribuna. Kromě bratrských sborů okolních obcí se slavnosti zúčastnil za 
hasičskou ţupu bratr jednatel Václav Míka z Hradiště a bratr náměstek ţupního starosty a 
okresní dozorce Emil Sochor z Kasejovic, který řídil nácvičnou i sekyrkové cvičení s nástupem. 
Po nástupu došel průvod k řečnické tribuně k pomníku padlých ve světové válce, kde přítomné 
uvítal starosta obce bratr Václav Zralý. Po něm předseda sboru Vojtěch Suchý přednesl obsáhlou 
a učenou přednášku. Vzpomněl zaloţení sboru i jeho průkopníky, padlé oběti ve světové válce a 
podal informaci o výsledcích práce našeho sboru za uplynulých 40 let. Projevy pak byly 
zakončeny státními hymnami a starou slovanskou písní „Hej Slované“. 
Následoval poţární poplach a to nejdříve nástin hašení poţáru ze starých dob, bez nástrojů. Po 
krátké přestávce následoval nástin hašení poţáru v době novější, který provedl místní sbor 
s oběma stroji. To vše na budově Bohumila Maška čp. 14.  
Teprve potom byl dán nástup a přesun na hřiště, kde úspěšně provedeno bylo cvičení se sekyrami 
a pak místním sborem závěrečná ţebříková skupina, která se všem přítomným velice líbila. 
Poté se všichni přesunuli na taneční zábavu.  
Tak byly zakončeny oslavy 40. výročí zaloţení sboru hasičů. 
 

50. výročí zaloţení SDH v Mladém Smolivci 
 

Jedná se o rok 1945, tedy rok, kdy skončila 2. světová válka. Tehdy se nekonalo hasičské cvičení, 
ale slavnostní akce našeho sboru se přesto uskutečnila. 
 
Přesně ve stanovenou dobu se 15. května roku 1945 sešli členové sboru před hasičskou zbrojnicí, 
na které byl umístěn nápis „Bratře, vítáme tě“. Nato členové sboru umísťují kvítím ozdobenou 
motorovou stříkačku před zbrojnici, k níţ za velení bratra zástupce velitele se staví do dvojřadu. 
Bratr předseda na to odchází pro bratra velitele, s kterým se za okamţik vrací. Bratr velitel 
přichází pouze v civilních šatech, neb jsme jej chtěli překvapit a proto nevěděl, oč se jedná. 
Celá jeho postava nese znatelné stopy po proţití muk v koncentračním táboře v Terezíně. V jeho 
očích však se zračí, ţe jest nezlomen. 
 
Bratr zástupce velitele Josef Sedláček jej vítá jménem sboru a bratr velitel všem bratřím tiskne 
ruku a na všech se jeví radost, ţe se mezi nás vrátil. 
Bratr velitel děkuje za přivítání a ţádá, abychom se prozatím podřídili velení bratra zástupce 
velitele, neţ se trochu tělesně i duševně zotaví. 
 
Pak přednesl proslov předseda Místního národního výboru s. Svoboda, který jej uvítal jménem 
obce. Následně zhodnotil oběti všech dobrých synů českého národa, kteří byli trýzněni a jichţ 
mnoho bylo umučeno a popraveno v koncentračních táborech. 
Po zazpívání naší národní hymny bylo setkání ukončeno. 
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Projevy velitele na členských schůzích  
SDH Mladého Smolivce  

z března 1940 a z 19. března 1946 
 

Po projednání zpráv činovníků ujal se slova bratr velitel a to tímto projevem: 
 

Bratři! Kdyţ jsem přednášel na minulé valné hromadě svoji zprávu za rok 1938, projevil jsem 
přání, aby rok 1939 byl pro nás příznivější a aby napravil křivdy, které rok předešlý na našem 
národě napáchal. A zatím bylo naším smutným údělem, ţe museli jsme se doţít toho, čeho se 
nemuseli doţít naši předkové v ţití českého národa vůbec. Doţili jsme se 15. března 1939, toho 
černého dne v knize našich dějin, kdy bez odporu museli jsme přijati porobu, jejíţ důsledky v plné 
míře pociťujeme a pocítíme. 
Ale já pevně věřím, a to dnes spíše neţ před rokem, a se mnou jistě Vy všichni, ţe náš národ 
z této dějinné zkoušky vyjde brzy čistý a vyjde vítězný. 
 
                                                                              K tomu volám své upřímné „Vlasti zdar!“ 
 

V knize zápisů sboru z 19. března 1946 dále čteme: 
 

Svému milému hasičskému sboru v Mladém Smolivci! 
Bratři, loučím se s vámi za příčinou mého přesídlení do pohraničí a prosím, byste mi zachovali 
vzpomínku, tak jako já budu na Vás vţdy s láskou vzpomínati.  
Přeji hasičskému sboru v Mladém Smolivci do další jeho činnosti svoje upřímné „Zdar!“. 
                                                                                                   Podepsán Josef Sloup velitel 
 

1948 – Veřejné cvičení SDH 
Fotografie cvičení, od něhoţ se nedochovaly ţádné písemné záznamy. 
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1974 – nová zbrojnice 
Čp. 95 je budova místního národního výboru, dnes obecního úřadu, postavená v akci „Z“ v roce 
1974. V budově je téţ umístěna poţární zbrojnice a hospoda Na Rychtě. 
Na výstavbě se nemalou měrou podíleli i členové Sboru dobrovolných hasičů obce. 
 

1975 – zaloţeno dorostenecké druţstvo SDH 
 

Citace z kroniky dorosteneckého druţstva SDH, která začíná rokem 1975 a končí rokem 1978. 
 

 

 
 

Potom přišla první soutěţ 
 

10. září 1975 jsme odjeli na Okresní sraz dorosteneckých druţstev do Nezvěstic. Po namáhavém 
výkonu jsme tuto soutěţ vyhráli. Radost, kterou nám to způsobilo, byla veliká. Byla to naše 
první soutěţ a hned jsme získali první místo.  
 
Po tomto nečekaném úspěchu jsme šli do dalších náročných příprav s předsevzetím, ţe příští rok, 
aţ se budou konat okrskové, okresní, krajské a národní kola hasičské soutěţe, se musíme 
zúčastnit a umístit se co nejlépe.  
 

1976 - soutěţ okrsku v Doţicích 
 

Bylo to naše první veřejné cvičení v roce 1976. Bylo však poznamenáno nepřetrţitým deštěm. 
Soutěţ byla dokonce asi na hodinu přerušena, ale potom dále pokračovala. Terén však nebyl 
kvalitní a to způsobilo, ţe naše časy ze štafety a poţárního útoku nebyly skvělé. Vzhledem 
k tomu, ţe jsme byli v okrsku jediní, neměli jsme soupeře, a proto jsme opět zvítězili. 
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1976 – cvičení poţárních druţstev ve Stodě 
 

Počasí nám tentokrát přálo, po celou dobu soutěţe slunce pálilo do našich stejnokrojů. Přijeli 
jsme s jistým cílem a ambicemi, neboť tím, ţe jsme zvítězili v Nezvěsticích, jsme získali 
oprávněné naděje a očekávání. Samotná soutěţ nebyla ţádná procházka a i zde se potvrdily a 
projevily naše fyzické, morálně technické kvality a touha po vítězství. Opravdu to nebylo lehké, 
neboť soupeři byli také skvěle připraveni. Po tuhém boji jsme získali první místo.  Radost jsme 
měli ohromnou, neboť toto vítězství nám zajistilo postup do krajského kola. 

 

 
 

1976 – národní soutěţ poţárních druţstev Plzeň 

 
Přední řada zleva: Vladimír Spour, František Laštovka ze Spáleného Poříčí, Zdeněk Sedláček, Luboš 
Šíma, Karel Hlinka 

Druhá řada zleva: Václav Krch, Jindřich Faiman ze Spáleného Poříčí, Václav Šlais, Pavel Šlajs 

Za nimi: František Šlajs, předseda ZO Sboru poţární ochrany v Mladém Smolivci 
 

  
 

Veliká nervozita a ne právě nejvýhodnější vylosování vykonaly své. Nastupovali jsme jako první. 
Bylo vylosováno všech osm čísel našeho soutěţního druţstva. 
Pak přišla druhá hodina odpoledne a my nastupovali do druhého kola soutěţe. Předvedli jsme 
brilantní ukázku svého umu. Poţární útok za 95,6 bodu a štafetu za 64,8.  
 

Výsledková listina:  1. Mladý Smolivec Plzeňský kraj  160,4 bodu         
                                   2. Ţernovník kraj Jihomoravský   161,2 bodu  

                                   3. Bařetín kraj Východočeský         167,4 bodu 
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100. výročí zaloţení SDH v Mladém Smolivci 
 

Od poloviny roku 1995 se konaly velké přípravy na oslavu 100. výročí zaloţení našeho SDH. 
Usnesení Valné hromady sboru v roce 1996 důrazně uloţilo všem členům hasičům, aby se aktivně 
podíleli na přípravě a důstojném zajištění těchto oslav. Na únorové schůzi byla vybrána 
vyznamenání, která budou v rámci oslav udělena. Byly zakoupeny keramické pamětní poháry, 
osloveni sponzoři, místní podnikatelé. Slavnostní projev zahájení oslav přednesl starosta SDH 
Ing. František Šustr. Zhodnotil činnost sboru za uplynulé období. Následovalo předávání 
ocenění. Zástupce OV SDH pan Sýkora předal sboru medaili Za příkladnou práci.  
Dále byly předány pamětní listy a dárky těmto členům: Josef Spour, Václav Šíma, František 
Sedláček, František Šlajs, František Faměra, Václav Šlais, J. Jílek, František Vacek a Jiří Růt.  
 

      
 

   Pamětní džbánek                          Čestné uznání Stanislavu Šeflovi 
 

Čestné uznání obdrţeli: Karel Hrubeš, Stanislav Šefl, B. Moravec, František Šustr, Pavel Šmíd, 
Milan Skuhravý, Josef Krejčí, Josef Skuhravý. 
Pamětní dţbánky obdrţeli ostatní členové SDH a sponzoři. 
Poté vystoupil starosta Obecního úřadu Václav Hlinka a vyzdvihl dobrou spolupráci a veřejně 
prospěšnou činnost SDH. 
Následovalo občerstvení a k dobré pohodě hrál pan Ocelík. 

Součástí oslav bylo i veřejné hasičské cvičení. 
Slavnostní průvod prošel celou vesnicí, v čele s velitelem okrsku přítelem Lubomírem Kříţem. Pro 
samotné veřejné hasičské cvičení, které se konalo 25. května 1996, byl vybrán pozemek „U vrtu“. 
V této soutěţi zvítězilo druţstvo muţů SDH Mladý Smolivec. 
 

                  

           Čelo slavnostního pochodu          Slavnostní průvod členů SDH Mladého Smolivce – r. 1996 
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110. výročí zaloţení SDH v Mladém Smolivci 
Psal se rok 2006 a Sbor dobrovolných hasičů v Mladém Smolivci slavil další kulaté jubileum. 
110. výročí od svého zaloţení. Slavnostní projev na zahájení červnových oslav přednesl starosta 
SDH Ing. František Šustr. Zhodnotil činnost sboru za uplynulé období. Poděkoval členům sboru 
za dosavadní činnost a popřál do další práce mnoho zdaru.  
 

       
 

Slavnostní zprávu o činnosti a dalších úkolech sboru přednesl starosta SDH Ing. František Šustr 
 

Následovalo předání vyznamenání a upomínkových předmětů.  
 

Václav Sýkora, zástupce OV SDH předal sboru medaili Za zásluhy, kterou našemu hasičskému 
sboru udělilo Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okres Plzeň-jih.  
 

2006 - soutěţ okrsku v Mladém Smolivci 
Dne 11. července 2006 se konalo na louce U Kuchařů okrskové hasičské cvičení.  

 

      
 

Na start nastoupila dvě druţstva muţů z Budislavic a Mladého Smolivce, jedno druţstvo z 
Radošic, Doţic a Starého Smolivce. Přihlásily se i druţstva ţen z Budislavic, Radošic a Doţic. 
Na startu byla i druţstva dětí z Mladého Smolivce a Radošic. 
Nejprve předvedli štafetu muţi. Všechna druţstva nastoupila i k 2. opravnému pokusu. Poté se 
na start postavila druţstva ţen a nakonec dětské hasičské naděje. 
A jaký tedy byl konečný výsledek? V kategorii muţů se na 1. a 2. místě umístila druţstva z 
Budislavic, na místě 3. hasiči z Doţic, na 4. a 7. místě druţsta z Mladého Smolivce, 5. skončilo 
druţstvo Starého Smolivce a na místě 6. Radošice. V kategorii ţen zvítězilo druţstvo ţen z 
Budislavic před Radošicemi a Doţicemi.    
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2007 – poţár v Doţicích 
 

21. února 2007 hořela hospodářská část stavení p. Lukáše v Doţicích. Nepočítáme-li menší 
poţár seníku v roce 2005, pak větší poţár byl v Doţicích naposledy v roce 1947, kdy hořel po 
zásahu blesku kostel sv. Michaela. 
První zpozorovali kouř ze stavení pana Lukáše pracovníci pily po šesté hodině ranní. Krátce na 
to, uţ ze stodoly šlehaly plameny. Naštěstí se díky rychlému zásahu podařilo zabránit vzplanutí 
i navazující obytné části. Na zásahu se podílely mimo SDH Doţice, také SDH Mladý Smolivec, 
Kasejovice a profesionální hasiči z Nepomuku. 
Hospodářská budova byla poţárem kompletně zničena včetně dvou zaparkovaných traktorů. 
 

 
Naštěstí nedošlo k ţádnému zranění. Majitel, p. Lukáš, utrpěl pouze šok a byl ošetřen ZZS. 
 

2010 – poţár v Doţicích 
 

Bývalá hospoda v Doţicích lehla popelem. V sobotu 6. listopadu 2010 došlo k velkému poţáru 
budovy bývalého pohostinství v obci Doţice.  
 

 
 

„Na kouř nás v ranních hodinách upozornil místní občan Václav Kuba,“ říká Robert Krejčí, člen 
Sboru dobrovolných hasičů v Doţicích, který vyhlásil poplach. To uţ se sbíhali nejen členové 
SDH, ale i další občané, kteří se snaţili pomoci. „Příprava techniky se vyplatila, během několika 
minut jsme byli připraveni hasit. Museli jsme ale počkat na odpojení elektřiny,“ dodává Krejčí. 
Poţár, který vznikl pravděpodobně od elektroinstalace, se podařilo zlikvidovat během několika 
hodin. Značnému poškození budovy se i přes rychlý zásah zabránit nepodařilo. Naštěstí nedošlo 
k ţádným zraněním. 
Opět se potvrdilo, ţe SDH v obcích mají smysl a pokud dojde k takovéto události, je technika 
přímo v obci opravdu potřebná. 
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2011 – velitelský den v Mladém Smolivci 
V sobotu 2. dubna 2011 se konal Velitelský den okrsku Mladý Smolivec. Zúčastnili se ho 
zástupci sborů dobrovolných hasičů z Mladého Smolivce, Starého Smolivce, Radošic, Budislavic 
a Doţic. Pozvání také přijali Václav Sýkora – místostarosta OSH PJ a pan Suda z Kasejovic, 
kteří pracují také jako dobrovolní hasiči. Na programu dne byla dálková doprava vody na 
Beranův pahorek v Radošicích a po úspěšném uhašení simulovaného ohně potom zástupci sboru 
hasičů z Doţic předvedli ostatním plovoucí čerpadlo na Smoliveckém potoce v Mladém Smolivci. 
Den se vydařil, účast byla velká a určitě si sbory hasičů odnesly spoustu nových informací a 
získaly nové zkušenosti. 

2011 – oslavy, cvičení 
V sobotu 16. července tohoto roku se konaly oslavy 115. výročí zaloţení SDH v Mladém 
Smolivci. Sbory dobrovolných hasičů Starého Smolivce, Radošic, Doţic, Budislavic a hosté 
z Oselce se po nástupu před budovou obecního úřadu vydaly slavnostním průvodem na náves 
k pomníku padlým ve světových válkách, kde mladosmolivečtí hasiči uctili jejich památku 
poloţením věnce k pomníku. Potom průvod pokračoval na louku U Kuchařů, kde se slavnostní 
cvičení konalo. 

 
2012 – cvičení 

Okresní kolo v klasické soutěţi SDH se uskutečnilo 8. září v Sedlišti. V kategorii ţen postoupilo 
do okresního kola i druţstva ţen z Mladého Smolivce. Druţstvo ţen nezklamalo a důstojně 
SDH Mladý Smolivec reprezentovalo. Celé cvičení doprovázelo krásné počasí. To ještě znásobilo 
krásu nových mundůrů našich hasiček.  
Naše ţenské druţstvo nezačalo nejlépe a v prvním kole štafety bylo diskvalifikováno za nepřesné 
provedení úkonu na třetím úseku. Vše si ale vynahradilo v kole druhém, kdy jejich výsledný čas 
01:47:79 stačil na krásné druhé místo. To se jim však nepodařilo udrţet po poţárním útoku. 
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Ale i tak celkově čtvrté místo není zklamáním a je příslibem na lepší umístění v dalších sezónách. 
 

2012 - brigáda 
 

Brigády na úklid obce a úpravu hasičárny se v sobotu 10. listopadu zúčastnili téměř všichni 
členové našeho SDH.  


Zřejmě se zrodila nová tradice v Mladém Smolivci. Hasičky dostaly za reprezentaci sboru na 
okresním cvičení v Sedlišti, kde skončily na čtvrtém místě, odměnu ve formě dobré páteční večeře 
a následně i pozvánku na sobotní úklid listí na návsi a na hřišti. Děvčata i ostatní mladí hasiči 
samozřejmě v doprovodu starých matadorů se zúčastnili této brigády na úklid Mladého Smolivce. 
Protoţe jich přišlo dost, měli za necelé dvě hodiny hotovo. Část přítomných hasičů provedla i 
úpravy v hasičárně, které poslouţí k lepšímu a přehlednějšímu uskladnění hasičských potřeb.  
 

2013 – smutné loučení 
 

V březnu tohoto roku jsme se rozloučili s kamarádem Josefem Kubou, který nás opustil po 
krátké, těţké nemoci.  
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2013 – smutné loučení pokračuje 
 

V blatenském krematoriu stáli členové SDH čestnou stráţ u rakve pana Františka Šlajse, který 
nás opustil v květnu 2013 zcela nečekaně. Pan František Šlajs se zejména zaslouţil o 
dorostenecký sport našeho mladosmoliveckého SDH, jehoţ tradice trvá dodnes. I jako kovář byl 
sboru i obci k uţitku. 
 


                                                                                                                            Čest jeho památce 



 
Na počest Františka Šlajse se od roku 2014 koná hasičské cvičení, které jsme pojali jako memoriál 
Františka Šlajse. 

 
 

První ročník memoriálu se konal u příleţitosti 600. výročí první písemné zmínky o obci Mladý 
Smolivec a srazu rodáků a přátel obce.  
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2013 - cvičení v Radošicích 
 

V sobotu 25. května tohoto roku se konalo veřejné hasičské cvičení u příleţitosti 120. výročí 
zaloţení SDH v Radošicích. Tento den nijak nevybočoval z nevlídnosti letošního jara. I kdyţ se 
mraky honily po obloze od samého rána, nepršet vydrţelo aţ do odpoledne. Potom mírně sprchlo, 
rozmoklá tráva klouzala, takţe zejména druţstvo ţen z Mladého Smolivce bylo při útoku 
znevýhodněno několika pády svých členek. Naštěstí se jim kromě zašpiněných obleků a horšího 
výsledného času nic váţnějšího nestalo. 
 

 
 

Hodně začalo pršet po skončení vlastní soutěţe. Pořadatelé s tím ale počítali a postavili tradiční 
bílé stanové přístřešky, kde bylo umístěno občerstvení a lavice se stoly, takţe bylo kam se 
schovat, kam si sednout a v suchu se občerstvit. Prudký déšť se brzy přehnal a tak mohl program 
pokračovat. Následovala ukázka historických stříkaček v obci.  
 

V samotné soutěţi hasičských druţstev bylo nejprve provedeno klání muţů. Po první disciplíně – 
štafetě, se naše druţstvo umístilo na prvním místě. To se mu podařilo udrţet i po hasičském 
útoku. Takţe členům našeho vítězného druţstva patří upřímné blahopřání a poděkování za 
vzornou reprezentaci naší obce.  
I kdyţ nevyhrály, patří uznání i našim druţstvům ţen a dětí, které v nevlídném počasí udělaly 
pro reprezentaci obce maximum. Zvítězit se jim však nepodařilo. Tak snad příště. 

 
 

Druţstvo naší obce bylo ve sloţení: Tomáš Fenko, František Trhlík, Václav Straka, Michal 
Krejčí, Michal Puţej, Václav Nachtman, Jaroslav Swietoň a Miroslav Zíka. 
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2013 - cvičení 
 

V sobotu 22. června se uskutečnilo hasičské cvičení v Přešíně – memoriál Slávy Horníka. 
 Zúčastnilo se ho i druţstvo muţů SDH Mladého Smolivce, které obsadilo 6. místo. 
 

2013 - cvičení 
 

V sobotu 20. července se uskutečnilo hasičské cvičení u příleţitosti 110. výročí zaloţení sboru 
dobrovolných hasičů v Přešíně.  
Cvičení se zúčastnily i hasičky Mladého Smolivce a obsadily velmi pěkné druhé místo. Soutěţily 
v tradiční klasice a poprvé si vyzkoušely i hasičský sport. Při své premiéře hasičského sportu se 
s časem 45 sec. rozhodně nemusejí stydět (Borovno 32 sec., Přešín 36 sec.). 


2013 - cvičení 

 

Mladosmolivecké ţeny-hasičky se v sobotu 7. září zúčastnily v Sedlišti okresního kola hasičské 
soutěţe a obsadily velmi pěkné druhé místo. Soutěţe se zúčastnilo 18 druţstev.  
 

2013 – valná hromada 
 

17. ledna se sešli členové SDH Mladý Smolivec na valné hromadě sboru. Zhodnotili svou činnost 
za uplynulý rok. V současné době má náš sbor 53 členů, ve výboru pracuje 15 členů a 3 jsou 
v revizní komisi. Bylo kladně hodnoceno, ţe v roce 2013 naše hasičské druţstvo nemuselo 
zasahovat u ţádného poţáru.  
27. dubna pomáhal sbor dobrovolných hasičů likvidovat škody po přívalovém dešti, silném lijáku 
s kroupami, který nejvíce zasáhl obec Doţice. 
V dubnu pořádal náš sbor Velitelský den okrsku Mladý Smolivec.  
 

2014 – schůze výboru 
 

Výbor SDH Mladý Smolivec se sešel v sobotu 25. ledna. Na programu byla příprava oslav 600. 
výročí od první zmínky o obci Mladý Smolivec a memoriál Františka Šlajse. 
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2014 – brigáda 
 

Brigády na sběr kamenů z polí Agrochovu Kasejovice-Smolivec se 5. dubna zúčastnilo přes 20 
členů a příznivců našeho SDH. Tuto brigádu si členové SDH zopakovali ještě 26. dubna. Bylo 
schváleno, ţe ten, kdo se zúčastní i druhé brigády, nebude jiţ za rok 2014 platit členské 
příspěvky. 

 
 

Na členské schůzi, která se konala 12. dubna, se probírala příprava memoriálu Františka Šlajse a 
oprava budovy obecního úřadu a hasičárny. 
 

 

Na snímku je opravená budova OÚ a hasičárny 

2014 – cvičení 
 

Ještě v době před naší významnou oslavou přijalo druţstvo ţen-hasiček pozvání na cvičení 
v sousední obci Předmíři, kde místní sbor slavil 120. výročí svého vzniku. Probíhala zde soutěţ 
v hasičském útoku a i přes nepříznivé počasí se našemu druţstvu podařilo zvítězit. 
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2014 – významná oslava 

To se jiţ dostáváme k datu 19. července 2014, kdy se konala oslava 600. výročí od první písemné 
zmínky o obci Mladý Smolivec. Součástí oslav bylo i hasičské cvičení pojaté jako 1. ročník 
memoriálu Františka Šlajse. Slavnost zahájil průvod od obecního k památníku padlých v první 
světové válce, kde zástupci SDH poloţili věnec k uctění památky padlých. 
 

 
Českou národní hymnu zapěl ţenský chrámový sbor Velkobor. K překvapení všech přítomných 
zazněla i druhá sloka naší hymny. 
Pohnutým slovem provázela akci starostka obce Eva Kubová. Slavnost pak pokračovala 
v prostoru před obecním úřadem. 
Po přivítání všech přítomných došlo i na ocenění práce našeho hasičského sboru. Ocenění za 
dobrou spolupráci sboru a vedení obce převzal starosta SDH Miroslav Šustr a velitel Tomáš 
Fenko. 
Následovalo i ocenění zaslouţilých členů sboru. 

 

Nejvyšší svazové vyznamenání – titul Zaslouţilý hasič převzali: starosta sboru Miroslav Šustr 
a velitel Tomáš Fenko. Dále byli oceněni hasiči: Karel Hrubeš, Jaroslav Marek, František 
Sedláček, Milan Skuhravý, Josef Spour, Pavel Šmíd st., František Šustr a František Trhlík st. 
Ocenění byli i hasiči in memoriam titulem Zaslouţilý hasič: František Šlajs a Stanislav Šefl.  

 
 

Následně byla odhalena pamětní deska mladosmoliveckému rodáku Josefu Siblíkovi. Jeho bratr 
František Siblík, mlynář z horního mlýna, zakladatel našeho sboru a jeho první velitel. Sboru 
velel od roku 1895 aţ do roku 1923, kdy byl zvolen čestným velitelem sboru. Zemřel v dubnu 
roku 1928. 
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Na louce U Kuchařů bylo připraveno cvičení pojaté jako 1. ročník memoriálu Františka Šlajse se 
zcela netradičními pravidly. V soutěţi se utkalo 7 týmů. 
Po skončení cvičení se všichni přesunuli před budovu OÚ a zábava pokračovala aţ do pozdních 
nočních hodin. 
Díky pořadatelům a pěknému počasí se oslavy 600. výročí obce vydařily. 

2014 – Svatovavřinecká pouť 
 

Oslavy skočily a sbor dobrovolných hasičů naší obce chystal další významnou akci. 
Mladosmoliveckou pouť, která se koná vţdy v době svátku svatého Vavřince, kterému je 
zasvěcena naše kaplička na návsi. Pouťová zábava se díky krásnému počasí vydařila. 
Druhý den nám předvedl své umění motocyklový virtuoz Martin Krátký, který ţije v Mladém 
Smolivci. Martin patří mezi Stunt ridery, kteří provádějí akrobatické triky s motorkami. S nimi, 
na nich, a občas i nad nimi. Martin Krátký se této disciplíně věnuje přes jedenáct let a mezi jeho 
největší úspěchy patří 2. místo na mistrovství světa a prvenství na mistrovství České republiky. 
Jeho vystoupení se všem moc líbilo, coţ ocenili potleskem. 
 
 

     
 

2014 – webové stránky 
V srpnu 2014 byly zprovozněny webové stránky našeho SDH. Byla zakoupena doména a prostor 
na hostitelském serveru. Najdete je na adrese: www.sdh-mlady-smolivec.cz 
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2014 – výroční valná hromada 


28. prosince 2014 se sešli členové SDH Mladý Smolivec na výroční valné hromadě. Zhodnotili 
svou činnost za uplynulé období. Byl zvolen nový výbor SDH na roky 2015-2020.  
Starostou sboru byl zvelen Miroslav Šustr, místostarostou František Trhlík ml., velitelem Tomáš 
Fenko, zástupcem velitele Václav Straka, referentkou mládeţe Alena Fenková, jednatelkou 
Veronika Kubová, kulturním referentem Václav Šlais, referentkou ţen Karolína Černá, 
preventistou Václav Šíma, hospodářem Pavel Šmíd ml., strojníkem Vladimír Spour a kronikářem 
Zdeněk Hřebejk. Členy výboru bez funkce Milan Skuhravý, Karel Ţák a Pavel Šmíd st. 
Předseda KRR Miroslav Zíka, členové KRR Miroslav Mašek a Vojtěch Voříšek  

 

2015 - SDH Mladý Smolivec - současnost 
 

SDH pozitivně ovlivňuje kulturní a společenské dění v obci. Jednou za pět let pořádá okrskové 
poţární cvičení. Pravidelně se zúčastňuje veřejného cvičení ve svazku obcí Mladý Smolivec: v 
Doţicích, Radošicích, Starém Smolivci a Budislavicích. V současné době bylo vytvořeno druţstvo 
ţáků, které se velmi úspěšně účastnilo okrskové soutěţe v Budislavicích v roce 2002. 
V šedesátých letech minulého století byly jednotlivé sbory postupně vybavovány motorovými 
stříkačkami a další moderní technikou a to významně přispělo k účinnosti při zásahu u poţárů, 
povodní, lesních kalamit ap. Byla vytvořena zásahová druţstva, která se kromě výcviku pro 
případ poţáru účastnila i poţárních soutěţí.  
V současné době plní Sbor dobrovolných hasičů naší obce, stejně jako v dobách minulých, 
především svou úlohu v oblasti protipoţární ochrany, pomáhá při zásazích u poţárů 
profesionálním hasičským sborům a plní svou kulturně-společenskou funkci v obci, kde je často 
hlavním motorem událostí. Zásluţná je i brigádnická činnost na zvelebování obce, na pomoc 
zemědělskému druţstvu Agrochov Kasejovice-Smolivec, sběr ţelezného šrotu ap.  
Na dobré úrovni je i preventivní činnost našeho sboru. To, ţe poslední poţár, při kterém museli 
dobrovolní hasiči v obci zasahovat, vypukl roku 1942, svědčí o zodpovědném chování našich 
občanů. 
Vybavenost sboru je, vzhledem k výborné spolupráci s Obecním úřadem, na slušné úrovni a 
umoţňuje efektivní zásah při poţáru, povodni apod., samozřejmě s ohledem na status sboru. 
Největší podíl na dobrém stavu techniky a vybavení však mají samotní členové SDH. 

2015 – smutné loučení 
S Josefem Spourem jsme se rozloučili 19. ledna 2015. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 
v obřadní síni v Blatné.  
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2015 – oprava poţární nádrţe 

 
Severní stěna poţární nádrţe byla značně podemletá a začala se propadat i okolní komunikace. 
Tento stav jsme museli řešit, a proto jsme poţádali o dotaci na rekonstrukci poţární nádrţe do 
programu Plzeňského kraje PSOV 2014. Dotaci jsme obdrţeli ve výši 220 tisíc Kč a mohli jsme 
začít. Na jaře 2015 jsme nejprve museli provést výlov a pak jsme nádrţ vypustili. Následovala 
betonová výztuha stěn a úprava dna nádrţe. Finální úpravy nádrţe spočívaly v obezdění nádrţe 
kamenem, rekonstrukci zábradlí, úpravě komunikace a zelené plochy okolo nádrţe. 
Rekonstruovaná nádrţ byla dne 7. srpna 2015 nově napuštěna Smoliveckým potokem a začala 
opět slouţit svému účelu. 

2015 – ţehnání praporu SDH 

  
V neděli 16. srpna 2015 jsme se sešli v 11:00 hod na „slavnostní pouťové mši svaté“ v kapli sv. 
Vavřince na návsi v Mladém Smolivci. Mši slouţil duchovní správce farnosti Kasejovice páter 
Robert Paruszewski. Za hojné účasti místních obyvatel a zástupců hasičského sboru se zde 
v rámci mše svaté pořádal akt ţehnání praporu SDH Mladý Smolivec.  

2015 – byla zřízena JPO obce Mladý Smolivec 
 

Dle zápisu z jednání zastupitelstva obce Mladý Smolivec ze dne 20. srpna 2015 byla v naší obci 
zřízena Jednotka poţární ochrany (JPOIII). 
 

Zastupitelstvo obce jmenuje velitele JPOIII a schvaluje:  

JPOIII Mladý Smolivec – velitel - Fenko Tomáš, Straka Václav, Fenková Alena, Šustr 
Miroslav, Zíka Miroslav st., Marek Jan, Krejčí Václav, Krejčí Michal, Trhlík František 
ml., Fiala Václav ml., Spour Vladimír, Slavíček Miroslav, Voříšek Vojtěch, Spour Jan ml., 
Swietoň Jaroslav ml., Starý Miloslav, Skuhravý Milan, Šmíd Pavel st., Panýrek Pavel st., 
Panýrek Michal, Skuhravý Josef, Fiala Václav st.,  
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2016 – smutné loučení 
S Františkem Sedláčkem jsme se rozloučili 29. dubna 2016. V loňském roce oslavil 90. 
narozeniny. Poslední rozloučení se zesnulým se tentokrát nekonalo v obřadní síni, ale 
v budislavickém kostele. Následně byl pochován do hrobu na budislavickém hřbitově. 
Mladosmolivečtí hasiči se na obřadu aktivně podíleli, stáli čestnou stráţ a doprovodili zesnulého 
na poslední cestě na budislavický hřbitov.  
  

 
Na hřbitově v Budislavicích 

 

2016 – poţár v Řišti 
 

15. května 2016 se sjelo u poţáru v Řišti osm jednotek jihočeských a v rámci mezikrajské 
výpomoci tři jednotky plzeňské a dvě středočeské zasahovaly v Předmíři, části obce Řiště u 
poţáru haly dřevozpracujícího závodu. 
Poţár byl na tísňovou linku nahlášen dvě minuty před půl třetí ranní. Operační důstojníci do 
Řiště vyslali profesionální hasiče ze stanice Blatná a jednotky SDH obcí Lnáře a Metly. Velitel 
zásahu po příjezdu na místo a provedeném průzkumu okamţitě zaţádal o další cisterny a o 
vyhlášení druhého stupně poţárního poplachu. Operační středisko svolalo jednotky SDH 
jihočeských obcí Kocelovice, Předmíř, Bělčice, Blatná a Záboří. 
 

 
Poţár ničil truhlárnu (výrobnu dřevěných briket). V době příjezdu první jednotky hasičů byli 
všichni zaměstnanci jiţ z výrobny venku, hasiči nemuseli nikoho evakuovat. Okamţitě byly 
zahájeny hasební práce. Velitel zásahu dále ţádal o další cisterny.  
V rámci mezikrajské výpomoci do Řiště přijely jednotky SDH obcí Hvoţďany, Březnice a 
Roţmitál pod Třemšínem ze Středočeského kraje a jednotky SDH obcí Mladý Smolivec a 
Kasejovice z Plzeňského kraje. 
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V 3:30 hodin byl vyhlášen III. stupeň poţárního poplachu. Náročnost zásahu byla hlavně v jeho 
rozsahu. Celková plocha zasaţená poţárem byla 1300 m2. Zasahujícím hasičům se podařilo před 
poţárem uchránit obytný dům a stodolu, které stojí v bezprostřední blízkosti hořící haly. 
Výrobna je však poţárem prakticky zničena, u objektu se propadla střecha. 
Po páté hodině ranní velitel zásahu nahlásil, ţe poţár je lokalizován – je pod kontrolou 
zasahujících hasičů a není jiţ nutné na poţářiště vysílat další hasičskou techniku. 
Pro rozebrání velkého mnoţství shořelého a zříceného materiálu jsme zaţádali o techniku 
Záchranného útvaru HZS ČR. Ze Zbiroha do Řiště přijede bagr, nákladní automobil a stroj 
UDS, které hasičům rozkryjí poţářiště a umoţní tak přístup ke všem ohniskům. 
Na poţářiště neprodleně nastoupili vyšetřovatelé HZS ČR a policisté, kteří stanovili předběţnou 
výši vzniklé škody na 30 miliónů. Šetření příčiny vzniku poţáru bude probíhat v následujících 
dnech, zatím nejsou vyloučeny ţádné vyšetřovací verze. 
 

2016 – povodeň 
 

Mladosmolivečtí hasiči opět v akci. Tentokrát bojovali s velkou vodou. I kdyţ v naší obci spadlo 
jen pár kapek, přesto se k nám navalil mohutný proud vody, zřejmě posilněný přívalovým deštěm 
v Brdech.  

 
 

V obci Mladý Smolivec byly zatopeny silnice a louky, zejména ty v blízkosti Smoliveckého 
potoka. Členové uzavřeli zatopené silnice, vedoucí kolem obce. Vyplaveny byly i sklepní prostory 
v budově obecního úřadu, odkud hasiči čerpali vodu. 
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2016 – okrskové cvičení v Mladém Smolivci 
 

  
25. června 2016 se uskutečnilo okrskové cvičení. Pozvání přijala všechna druţstva okrsku. Na 
tomto cvičení mladosmolivečtí hasiči zvítězili ve všech kategoriích. 
 

 Pořadí druţstev muţů:     Pořadí druţstev ţen:     Pořadí druţstev dětí: 
 1. Mladý Smolivec               1. Mladý Smolivec              1. Mladý Smolivec 
 2. Budislavice    2. Doţice                    2. Radošice 
 3. Doţice                 3. Doţice I 
 4. Radošice                                4. Doţice II 
 5. Starý Smolivec 
                                                                                            

2016 – 3. ročník memoriálu Františka Šlajse 
 

Pozvání na 3. ročník memoriálu Františka Šlajse přijala druţstva SDH Sedliště, SDH Přešín, 
SDH Starý i Mladý Smolivec, SDH Radošice, SDH Metly a SDH Budislavice. V kategorii ţeny 
jsme mohli vidět SDH Přešín, SDH Borovno a SDH Mladý Smolivec. 
 

 
 

Okrskové cvičení bylo zpestřeno vystoupením Bělčických maţoretek a hasiči SDH Doţice 
předvedli plně funkční hasičskou stříkačku z roku 1936. 
 

Tento slavnostní den byl zakončen taneční zábavou na prostranství u OÚ. Celá akce byla pro 
náš SDH finančně příznivá. 
 

 

Memoriál Františka Šlajse 
 

Muţi    Ţeny 
1. SDH Přešín  1. SDH Přešín 
2. SDH Sedliště  2. SDH Borovno 
3. SDH Mladý Smolivec 3. SDH Mladý Smolivec 
4. SDH Starý Smolivec 
5. SDH Radošice 
6. SDH Metly 
7. SDH Budislavice 
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Výsledky cvičení okrsku Mladý Smolivec za roky 2005-2016: 
 

2005 Okrskové cvičení SDH v Doţicích  
Pořadí druţstev muţů: 
1. Budislavice 
2. Mladý Smolivec 
3. Doţice 
           

2006 Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci 
Pořadí druţstev muţů: 
1. Budislavice A 
2. Budislavice B 
3. Doţice 
4. Mladý Smolivec A 
5. Starý Smolivec 
6. Radošice 
7. Mladý Smolivec B 
  

2007 Okrskové cvičení SDH v Radošicích 
Pořadí druţstev muţů:    Pořadí druţstev ţen:    Pořadí druţstev dětí:  
1. Budislavice A              1. Budislavice             1. Mladý Smolivec A 
2. Starý Smolivec            2. Radošice                  2. Radošice 
3. Budislavice B              3. Doţice                    3. Mladý Smolivec B 
4. Radošice                            
5. Doţice                                
6. Mladý Smolivec                 
                                                                              

2008 Okrskové cvičení SDH v Budislavicích  
Pořadí druţstev muţů:    Pořadí druţstev ţen:    Pořadí druţstev dětí:  
1. Budislavice A             1. Mladý Smolivec       1. Mladý Smolivec 
2. Budislavice B             2. Radošice                   2. Řasanice 
3. Starý Smolivec                                                 3. Radošice           
4. Radošice                            
5. Mladý Smolivec                 
 

 2009 Okrskové cvičení SDH ve Starém Smolivci  
Pořadí druţstev muţů: 
1. Starý Smolivec                   
2. Mladý Smolivec                 
3. Doţice                                
4. Radošice     
5. Budislavice 
  

2010 Okrskové cvičení SDH v Doţicích 
Pořadí druţstev muţů:    Pořadí druţstev ţen:    Pořadí druţstev dětí: 
1. Doţice                          1. Doţice                     1. Mladý Smolivec 
2. Budislavice                  2. Radošice 
3. Starý Smolivec                   
4. Mladý Smolivec                
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2011 Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci  
Pořadí druţstev muţů:    Pořadí druţstev ţen:    Pořadí druţstev dětí: 
1. Budislavice                        1. Radošice              1. Mladý Smolivec 
2. Starý Smolivec                   2. Doţice 
3. Mladý Smolivec Ml.          
4. Doţice                                
5. Mladý Smolivec St. 
6. Radošice 
  

2012 Okrskové cvičení SDH v Budislavicích 
Pořadí druţstev muţů:    Pořadí druţstev ţen:    Pořadí druţstev dětí: 
1. Starý Smolivec           1. Doţice                      1. Mladý Smolivec Ml. 
2. Doţice                       2. Mladý Smolivec        1. Mladý Smolivec St. 
3. Mladý Smolivec                 
4. Budislavice                        
5. Radošice                            
 

2013 Okrskové cvičení SDH v Radošicích 
Pořadí druţstev muţů:    Pořadí druţstev ţen:    Pořadí druţstev dětí: 
1. Mladý Smolivec           1. Radošice                  1. Mladý Smolivec 
2. Doţice                         2. Doţice                     2. Radošice 
3. Starý Smolivec            3. Mladý Smolivec       3. Doţice 
4. Radošice                            
5. Budislavice                        
 

2014 Okrskové cvičení SDH ve Starém Smolivci  
Pořadí druţstev muţů:    Pořadí druţstev ţen:    Pořadí druţstev dětí: 
1. Mladý Smolivec          1. Radošice                   1. Mladý Smolivec 
2. Doţice                        2. Mladý Smolivec        1. Doţice 
3. Starý Smolivec            3. Doţice 
4. Radošice                            
5. Budislavice                       
 

2015 Okrskové cvičení SDH v Doţicích 
Pořadí druţstev muţů:       Pořadí druţstev ţen:     Pořadí druţstev dětí:                                            
1. Starý Smolivec                   1. Radošice                 1. Mladý Smolivec 
2. Budislavice                        2. Doţice                    2. Radošice 
3. Doţice I                             3. Mladý Smolivec     3. Doţice I 
4. Radošice                                                                4. Doţice II 
5. Mladý Smolivec 
 

2016 Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci: 
Pořadí druţstev muţů:       Pořadí druţstev ţen:             Pořadí druţstev dětí:  
1. SDH Mladý Smolivec    1. SDH Mladý Smolivec       1. SDH Mladý Smolivec 
2. SDH Budislavice         2. SDH Doţice                      2. SDH Radošice 
3. SDH Doţice             3. SDH Doţice I 
4. SDH Radošice             4. SDH Doţice II 
5. SDH Starý Smolivec  
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SDH Březové Hory pořádal 10. září 2016 závod dvojic profesionálních i 
dobrovolných hasičů v běhu se zátěţí do Svatohorských schodů  

 

Byl to jiţ 8. ročník běhu hasičů do Svatohorských schodů o putovní pohár starosty města 
Příbrami Ing. Jindřicha Vařeky. Konal se pod jeho záštitou a záštitou Nadačního fondu 
Svatohorské schody a zvelebení okolí.  
 

Běh hasičů do Svatohorských schodů je unikátní závod dvojic hasičů v běhu do schodů na 
příbramskou dominantu – Svatou horu. Závod byl pořádán zejména pro příslušníky a 
zaměstnance Hasičských záchranných sborů ČR a registrované členy sborů dobrovolných hasičů, 
fyzicky a psychicky způsobilých. Cílem bylo co nejrychleji vyběhnout do schodů na příbramskou 
dominantu – Svatou horu. Délka trati byla 560 metrů a počet schodů 289. 
 

Průběh závodu byl popsán v propozicích běhu: 
• Závodníci vyběhnou z prostoru před spodním vchodem do Svatohorských schodů 

  ve stanoveném vybavení. 
• Po startu uchopí 2x „C“ hadice a 1x „C“ uzavíratelnou proudnici, vše propojí 
  a nerozbalené hadice s proudnicí na kontrolním úseku (vzdáleném 120 m od startu)     

  odloţí na vyznačeném místě. 
• S přenášením poţárních prostředků si dvojice můţe jakkoliv pomáhat. Během 

  závodu se od sebe nesmí vzdálit na více neţ 10 metrů. Vybavenost kaţdého jednotlivého  
  hasiče musí být zachována po celou dobu závodu. 
• Trať vede po levé části schodů, je vyznačena páskou. Pod bazilikou Svaté Hory se 

  závodníci přemístí z levé části schodů do pravé. Východ ze schodů napravo je zúţen   
  (proto je třeba zvýšit pozornost, aby nedošlo k úrazu). Poté se účastníci závodu dostanou  
  na cílovou rovinku. 
• Cíl je cca po 100 metrech od východu ze schodů, na cílové rovince. Započítává se čas  
  druhého z dvojice. 
 

Dle propozic bylo podmínkou účasti v závodě povinné vybavení účastníka závodu v kategorii 
muţi. Vlastní stejnokroj PS2 (nebo jiné dvoudílné montérky), obuv určená do zásahu a zásahová 
přilba. Pořadatel pak zajistil dýchací přístroj Dräger bez masky a hadic (dýchací přístroj slouţil 
pouze jako zátěţ, proto maska nebyla zapotřebí), dvě „C“ hadice (20 metrů) a 1 uzavíratelnou 
proudnici. 
 

   
 

      Michal Krejčí                                          Nástup dvojic                                                Na startu 
 

Vítěz obdrţel putovní pohár starosty města Příbrami a kaţdý závodník z prvních třech dvojic 
pohár a věcnou cenu. Všichni obdrţeli diplom se svým jménem a dosaţeným časem. 
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Jiţ 1. srpna 2016 se do tohoto závodu přihlásili bratři Václav a Michal Krejčí ze SDH Mladý 
Smolivec. Startovali poprvé a tak vůbec netušili, do čeho jdou. Závod se běţel ve dvojicích a 
započítáván byl čas druhého člena dvojice. Vylosovali si startovní číslo 44.  
Startovné bylo stanoveno na 300 Kč/dvojice.  
Na výsledkové tabuli čteme: SDH Mladý Smolivec, dvojice Michal a Václav Krejčí, kategorie 
muţi, čas v závodě 5:57:38, který jim zajistil 27. místo z 55 závodníků této kategorie, coţ na 
poprvé není vůbec špatné. 
Vedení sboru dobrovolných hasičů Mladého Smolivce děkuje oběma našim závodníkům za 
reprezentaci i dosaţený výsledek. 

 

Námětové cvičení SDH - 24. 9. 2016  
 

V sobotu 24. 9. 2016 se konalo námětové cvičení sborů dobrovolných hasičů okrsku Mladý 
Smolivec, tentokrát na pozvání SDH Doţice.  
Bylo dohodnuto, ţe všem dobrovolným hasičům výjezdové skupiny bude zaslána SMS s údajem o 
místu poţáru. Vyskytl se však problém na ústředně v Nepomuku, takţe si hasiči museli poradit 
sami. 
V 7:10 hod se Doţicemi ozval zvuk sirény. Ve čtvrt na osm uţ před hasičárnou stepovalo 8 
hasičů plus další vystrašení místní obyvatelé. Těm však bylo vysvětleno, ţe jde pouze o cvičení, 
takţe se v poklidu vrátili do svých domovů. Hasiči se přesunuli k místní hospodě U Simči a 
vyčkávali na příjezd ostatních sborů. 
Jako první dorazili v 7:25 hasiči z Radošic v silné sestavě 4 muţů. Chvilku po nich dorazili 
mladosmolivečtí, rovněţ v sestavě 4 muţů. Třetí v pořadí přijeli hasiči ze Starého Smolivce, 
netradičně v počtu 4 muţů. Hasiči z Budislavic si dali na čas, ale nakonec taky dorazili v 
sestavě 4 muţů. Sbory máme kompletní, pár slov úvodem taky zaznělo, jde se hasit. Ale co ţe to 
v těch Doţicích vlastně hořelo? 
Předmětem cvičení byl poţár větrné elektrárny, konkrétně elektrická rozvodna, od které následně 
chytlo i pole. (Nebojte, poţár byl zcela imaginární). Rozmístění sborů bylo následující: místní 
(tedy SDH Doţice) zůstali u vodního zdroje (u poţární nádrţe), dále stáli hasiči SDH Radošice, 
kus nad nimi SDH Starý Smolivec a na kopci u „vrtule“ to vyfasovali hasiči SDH Mladý 
Smolivec. Ti totiţ měli s sebou cisternu, která poskytla vodu do té doby, neţ zbytek hasičů 
připojil hadice pro přívod vody. No a hasiči z SDH Budislavice pomáhali všude, kde se dalo.  
Nutno ocenit, ţe nataţení hadic i celkové hašení bylo tak rychlé, ţe kdyby tam opravdu hořelo, 
zvládli by oheň včas uhasit.  

 
Povinné skupinové foto všech zúčastněných 
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Na vzdálenost od poţární nádrţe k větrné elektrárně pouţili přibliţně 25 „béčkových“ hadic a 
vodu do kopce tlačily tři mašiny. To ale nebylo všechno. Hasiči si mohli prohlédnout a dozvědět 
se něco více i o jiném hasicím prostředku, konkrétně o hasící pěně. Proběhla dokonce názorná 
ukázka, jak se hasí pěnou. Nechybělo ani pár slov na závěr, vyzdvihnutí drobných, ale opravdu 
drobných chyb, kterých se hasiči dopustili. Zanedlouho se všichni rozloučili a vyrazili zpět ke 
svým domovům.  
Celkový závěr tohoto cvičení je, ţe vše proběhlo bez problémů, vodu z poţární nádrţe k větrné 
elektrárně jsou hasiči schopni dopravit včas, dokonce stíhali doplňovat i cisternu (coţ je super). 
Můţeme klidněji spát, máme tu relativně dostačující hasičskou techniku a velmi šikovné hasiče. 
 

Zápis z jednání valné hromady Sboru dobrovolných 
hasičů Mladý Smolivec ze dne 20. 1. 2017 

 

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Mladý Smolivec se konala 20. ledna 2017. V úvodu 
schůze jednatelka Sboru přivítala přítomné a po minutě ticha za hasiče, kteří jiţ nejsou mezi 
námi, přivítala přítomné hosty na našem jednání. V prvé řadě starostku obce Evu Kubovou, 
zástupce Sborů okolních obcí Budislavic a Starého Smolivce a následně představila program 
schůze. Jednání pak pokračovalo volbou návrhové a mandátové komise.  
Zástupce mandátové komise označil Valnou hromadu za usnášeníschopnou. Poté se ujal slova 
starosta Sboru hasičů a seznámil nás s činností Sboru za uplynulý rok 2016. V úvodu svého 
vastoupení přivítal přítomné hasiče i hosty v čele se starostkou obce Mladý Smolivec.  

          
Dále pokračoval informací ze schůze shromáţdění starostů, zejména podrobností k výměně 
členských průkazů. V závěru shromáţdění starostů bylo přijato usnesení, které mimo jiné ukládá: 

– Zabezpečit VH SDH včetně předání hlášení o činnosti SDH a kontaktů na zástupce pro 
přístup do Evidence SDH 

– Zabezpečit provedení inkasa členských příspěvků SDH do 31. 1. 2017 

– Zabezpečit zpracování podkladů pro výměnu členských průkazů členů SDH 
 
Nosná stať zprávy o činnosti našeho sboru se týkala výčtu všech podstatných hasičských akcí. 
Vyzdvihl několik ostrých zásahů našich jednotek zejména při poţáru výrobny nábytku v Řišti, 
pomoc obyvatelům Mladého Smolivce při povodni po rozvodnění Smoliveckého potoka, pomoc při 
dopravní nehodě ve Starém Smolivci ap. Rovněţ na sportovním poli naše druţstva muţů, ţen a 
dětí v okrskové soutěţi, která se konala v Mladém Smolivci, obsadila ve všech kategoriích prvá 
místa. Druţstvo muţů tímto vítězstvím postoupilo do kola okresního. Zde pak obsadilo velmi 
pěkné druhé místo. Po okrskovém cvičení následoval 3. ročník memoriálu Františka Šlajse. Jiţ 
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tradiční se stala účast druţstva našeho SDH na námětovém cvičení. Další významnou událostí 
byla účast našich členů na náročném závodě Běh do Svatohorských schodů. Ve svém projevu se 
starosta SDH zmínil i o účasti na pořádaných brigádách na sběr kamenů z polí Agrochovu 
Kasejovice-Smolivec a stavby oplocenek v lesním revíru. Stejně jako kaţdým rokem se náš SDH 
podílel na tanečních zabavách. Na jaře loňského roku pak byla s úspěchem uskutečněna 
zabíjačka, jíţ se zúčastnili i ostatní obyvatelé obce.  
V závěru zprávy o činnosti sboru poděkoval všem aktivním hasičům za dobrou práci a vzornou 
reprezentaci, sponzorům za výraznou finanční pomoc a popřál našemu SDH, aby rok 2017 byl 
stejně úspěšný jako ten loňský.  
Následovala zpráva KRR o inventarizaci majetku SDH a pokladní knihy. Bylo konstatováno, 
ţe zde nemáme ţádné problémy a inventář i pokladna sboru jsou v pořádku.  
Ve svém vystoupení hospodář sboru seznámil členskou základnu do podrobna se všemi příjmy a 
výdaji za rok 2016. 
Pak se slova ujal opět starosta sboru a seznámil nás s plánovanými akcemi na letošní rok. 
Vyzdvihl nákup nové techniky pro JPOIII. Obcí Mladý Smolivec bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na dodání CAS a DA s přívěsem. Dále připomněl pravidelné akce jako okrskové cvičení, memoriál 
Františka Šlajse, účast na brigádách, zajištění pouťové zábavy ad. 
Následovala diskuse. Do té se přihlásila starostka obce Eva Kubová. Popřála úspěch dnešnímu 
jednání. Svůj příspěvek zaměřila zejména na podrobnosti k výběrovému řízení na pořízení CAS a 
DA s přívěsem za dotace z EU. Poděkovala za práci pro obec členům našeho sboru dobrovolných 
hasičů. 
Poté si vzal slovo starosta SDH Miroslav Šustr a oznámil, ţe na dnešní valné hromadě bude do 
kaţdé rodiny předán Hasičský nástěnný kalendář pro rok 2017.  
Následovala hudební produkce pana Velíška. V průběhu valné hromady bylo podáváno 
občerstvení, pochutnali jsme si na výborném guláši.  
Na závěr bylo zasedání seznámeno s usnesením. Valnou hromadu sboru můţeme hodnotit jako 
dobrou, všechno, co mělo být projednáno, se projednalo a jednotlivé zprávy byly schváleny. 
 
 

4. ročník memoriálu Františka Šlajse - se nekonal 
 

2017 – Brigáda na sběr kamenů 
 

Hlášení místního rozhlasu: “SDH Mladý Smolivec ţádá své členy, aby se zúčastnili brigády na 
sběr kamene. V sobotu 6. května 2017 je sraz v 8:00 hodin před hasičárnou. V případě nepřízně 
počasí bude oznámen náhradní termín”.  
A uţ je to tady. Prší a prší, včera se přidaly i kroupy a tak se brigáda překládá na 13. května. 
Sraz opět v 8:00 hodin před hasičárnou.  
Sobotní ráno nás 13. května přivítalo prosluněnou modrou oblohou a tak nic nebránilo naší 
účasti na této brigádě. U hasičárny se nás sešlo pouze 10, ale i tak za námi zůstal kus dobře 
odvedené práce. I tato akce byla pro náš sbor finančně zajímavá, i kdyţ jsme čekali větší účast. 
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Okrskové cvičení – Radošice 3. června 2017 
  

V Radošicích se utkala druţstva SDH okrsku Mladý Smolivec. Přijeli hasiči z Budislavic, 
Radošic, Starého Smolivce, Mladého Smolivce a Doţic, aby se utkali o postup do okresního kola. 
SDH Mladý Smolivec vyslal do soutěţe dvě druţstva dětí, dvě druţstva ţen a druţstvo muţů. 
Jako první se postavilo na start mladosmolivecké 1. druţstvo našich nejmenších a hned po nich 
předvedlo štafetový běh druhé naše druţstvo dětí. Na štafetový běh se připravilo a předvedlo 
dobrý výkon druţstvo ţen SDH Mladý Smolivec. Součtem časů dosaţených ve štafetě i poţárním 
útoku zvítězilo 1. druţstvo našich ţen.  
Následoval štafetový běh druţstva muţů. Ti podali velmi dobrý výkon a ve štafetě se umístili na 
krásném prvním místě. To se jim však nepodařilo udrţet a i přes velkou snahu obsadili pěkné 
postupové druhé místo.  
Všechna druţstva dětí byla hodnocena na 1. místě. 
V okresním kole klasické soutěţe hasičů v Dobřanech 2. září 2017 by měla startovat i druţstva 
našeho SDH.  

 

 
 

 

2017 Okrskové cvičení SDH v Radošicích  
Pořadí druţstev muţů:          Pořadí druţstev ţen:                   Pořadí druţstev dětí:                                  
1. SDH Starý Smolivec 1. SDH Mladý Smolivec I       1. SDH Mladý Smolivec I 
2. SDH Mladý Smolivec  2. SDH Radošice          1. SDH Mladý Smolivec II 
3. SDH Doţice  3. Doţice         1. SDH Budislavice 
4. SDH Budislavice  4. SDH Mladý Smolivec II       1. SDH Radošice 
5. SDH Radošice            1. SDH Doţice  
 

Okresní kolo klasické soutěţe – Dobřany  
 

Z okrskového do okresního kola postoupila 2 druţstva ţen a druţstvo muţů SDH Mladý 
Smolivec. Ţeny z 1. a 4. místa a muţi z místa 2. Bohuţel však došlo k tomu, ţe se ţádné 
z našich druţstev tohoto okresního přeboru nezúčastnilo. Ţeny se tradičně nedokázaly sejít 
v potřebném počtu a týden před termínem okresního klání se odhlásilo i druţstvo muţů ze 
stejného důvodu jako druţstvo ţen. Tak snad se za rok zadaří. 
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Rozsvícení vánočního stromku - 2017 
 

Jako kaţdý rok tak i letos jsme se 3. prosince 2017 sešli u rozsvícení vánočního stromku před OÚ 
v Mladém Smolivci, abychom přivítali Advent a naladili se na nadcházející vánoční svátky. 
Členové našeho SDH upravili prostor hasičárny, aby se mohli příchozí občerstvit v závětří, 
posedět a trochu se ohřát. K tomu účelu zde naši hasiči zkompletovali lavice a stoly. Na 
mobilním pódiu SDH probíhal program. 
Jako kaţdým rokem bylo i letos připraveno občerstvení. Pro zahřátí se podával čaj a svařák, k 
tomu štola a vánočka. Součástí letošních oslav byly i vánoční trhy – adventní výtvory našich ţen 
a dětí MŠ ve Starém Smolivci. 
 
 

Na webových stránkách okresního výboru OV PJ SDH bylo zveřejněno pořadí  
SDH a okrsků v hasičském cvičení za roky 2015 - 2017 

 

 
 

Zahajujeme činnost sboru Valnou hromadou 2018 
 

Valnou hromadu našeho sboru dobrovolných hasičů zahájila jednatelka sboru, přivítala přítomné 
hasiče a hosty a předala slovo starostovi SDH Miroslavu Šustrovi.  
Ten nejprve přivítal přítomné a následně zhodnotil činnost našeho sboru za uplynulé období a 
nastínil plán činnosti na rok 2018. Následovala zpráva o hospodaření za rok 2017, s kterou nás 
seznámil hospodář sboru. Dále jsme vyslechli informaci o inventuře hospodaření a majetku, s 
kterou nás seznámil předseda RKK Miroslav Zíka. 
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V průběhu jednání bylo předáno ocenění za 50 let sluţby a aktivní práci ve sboru Pavlu Šmídovi, 
Františku Trhlíkovi a Karlu Hrubešovi.  
Za aktivní přístup k činosti sboru byla oceněna starostka OÚ Eva Kubová a kronikář a 
webmaster sboru Zdeněk Hřebejk. 
Následovala diskuze, ve které vystoupila starostka obecního úřadu Eva Kubová. Po ní se ujal 
slova místostarosta OSH PJ Václav Sýkora a další diskutující. Jednomyslně bylo přijato usnesení 
a tím skončila pracovní část setkání. Poté následovalo občerstvení a volná zábava. 
  

  
 

                       Naše RKK – Mirek Zíka a Mirek Mašek                            K dobré pohodě zahrál pan Velíšek 
 

Nová hasičská technika pro JPO III – 22. února 2018 
 

Hasiči z výjezdové jednotky JPO-III Mladý Smolivec přišli na OÚ s poţadavkem na generální 
opravu cisternové stříkačky CAS-706 RT, která se pyšní rokem výroby 1973, prý jí „dochází 
dech“. Začali jsme proto přemýšlet o výměně a hledali nějaké řešení. Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR byla zveřejněna v programu IROP výzva „Technika pro Integrovaný záchranný 
systém“. Projekt jsme nazvali „CAS a DA Mladý Smolivec“, postupně jsme připravili ţádost, 
kterou jsme řádně vyplněnou včas podali. Následně nám bylo vydáno rozhodnutí o získání 
dotace. Vypořádali jsme se i s výběrovým řízením dodavatele techniky, uzavřeli smlouvy a uţ jen 
čekali, neţ nám techniku vyrobí a dodají. 
Dopravní automobil značky Mercedes Benz s přívěsem a cisternovou automobilovou stříkačku 
značky TATRA nám dodala firma KOBIT. Celkové náklady na pořízení vozidel přesáhly 10 
milionů Kč. Finanční podpora z prostředků Evropské unie byla 90 %. Dopravní automobil s 
přívěsem nám firma dodala v listopadu loňského roku. TATRU nám přivezli v sobotu 3. února 
2018. Ještě tento den proběhla podrobná prohlídka předávaných vozů. 
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SDH vs. JPO 
 

Stále se vedou diskuze o hasičích, ve kterých se často zaměňují pojmy sbor a jednotka. Na úvod 
určitě neuškodí vysvětlit si základní rozdíly mezi SDH a JPO. V našem případě se jedná o 
jednotku JPO III. 
 

SDH – (Sbor dobrovolných hasičů) je občanské sdruţení, které je zaregistrováno u Sdruţení 
hasičů Čech, Moravy a Slezka. Jeho hlavní náplní činnosti je prevence v oblasti poţární ochrany, 
práce s mládeţí, v dnešní době také poţární sport a společensko-kulturní akce v obci. V čele SDH 
stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící 
organizaci, která je z velké části finančně závislá na okolních subjektech. Členové SDH 
vykonávají svoji činnost dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu. 
 

JPO – (Jednotka poţární ochrany, v našem případě JPO/III) – je organizační sloţkou, která je 
zřizována obcí. JPO je zcela závislá na rozpočtu obce. Veškerá technika, výstroj a výzbroj, 
pořízená pro činnost jednotky poţární ochrany je majetkem obce. Obec rovněţ posílá hasiče na 
potřebná školení a zdravotní prohlídky a zajišťuje akceschopnost jednotky. Činnost JPO je pouze 
represivní. 
V čele JPO je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostce obce. Členové JPO 
vykonávají práci v jednotce dobrovolně a ačkoli zákon umoţňuje jejich finanční ohodnocení 
zřizovatelem (obcí), vykonávají členové jednotky veškeré činnosti bez nároku na finanční 
odměnu. 
Výjimkou je refundace mezd u členů, kteří se zúčastní odborného kurzu. Jejich zaměstnavatel je 
povinen je na kurz uvolnit a zaplatit jim běţnou mzdu, ale můţe po obci poţadovat proplacení 
této části mzdy. 
Jistá provázanost však mezi organizacemi SDH a JPO je. Členové zásahové jednotky obce jsou 
vybíráni zejména z členské základny SDH, protoţe jsou jiţ od mládí vedeni k činnosti v oblasti 
poţární ochrany, ochrany majetku a záchrany ţivotů. 
 

JPO III Mladý Smolivec ve Zbirohu 
 

Sobota 24. března 2018 znamenala pro naši jednotku PO-III Mladý Smolivec posun v 
odbornosti. Na pokyn HZS ČR se zúčastnila odborné přípravy jednotek poţární ochrany 
zaměřené na zdolávání poţárů ve vnitřním prostoru budov. Smolivečtí hasiči si připravili 
zásahové vybavení, dýchací techniku, novou automobilovou cisternu i dopravní automobil, aby v 
sobotu ráno vyrazili: Tomáš Fenko, Václav Straka, Ondřej Šustr, Jan Marek, Miroslav Šustr a 
Miloslav Starý do Zbirohu. 
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Pod vedením zkušených instruktorů byly pro hasiče připraveny tři modelové situace. První 
simulovala poţár obchodu v přízemí budovy, druhá poţár bytu v třetím patře obytného domu a 
třetí byla zaměřena na poţár sklepních kójí. Ve všech případech čekaly na jednotky podmínky 
blíţící se reálnému zásahu. Díky silnému zakouření a prakticky nulové viditelnosti si museli 
hasiči poradit s obtíţemi orientace v neznámém prostoru, koordinovat průzkum tak, aby při 
nálezech figurín, simulujících zraněné osoby, byli schopni tyto bezpečně dostat ze zasaţeného 
prostoru ven, či jakým způsobem řešit výskyt tlakové lahve v místě poţáru.  
Zvláště náročné byly tyto situace pro velitele zásahu, ať jiţ z hlediska nasazení jednotek a 
průzkumných skupin, tak i z hlediska orientace v radioprovozu. Na rozdíl od taktického cvičení 
kladl tento typ odborné přípravy vysoké nároky na psychiku a fyzickou odolnost zasahujících 
hasičů.  
Modelové situace vyţadovaly pouţití moderní dýchací techniky, tudíţ kaţdý z hasičů vydýchal 
několik dýchacích přístrojů. 
 

 
 

Za účast naší jednotky na taktickém cvičení si všichni jmenovaní smolivečtí hasiči zaslouţí 
velkou pochvalu a poděkování patří i celému realizačnímu týmu HZS PK za přípravu tohoto 
odborného výcviku. 
 

Brigáda na sběr kamenů 
 

21. dubna 2018 na mimořádné schůzi našeho hasičského sboru jsme se domluvili, ţe se     v 
sobotu 28. dubna sejdeme ráno v 8:00 hodin u hasičárny na brigádu na sběr kamenů z polí 
Agrochovu Kasejovice-Smolivec. Sobotní ráno 28. dubna nás přivítalo prosluněnou modrou 
oblohou a tak nic nebránilo naší účasti na této brigádě. U hasičárny se nás sešlo pouze 14, ale i 
tak za námi zůstal kus dobře odvedené práce. I tato akce byla pro náš sbor finančně zajímavá, i 
kdyţ jsme čekali větší účast.  
 

Okrskové cvičení – Budislavice 
 

Mladosmolivecké okrskové cvičení, součást oslav 120. výročí zaloţení budislavického SDH, se 
konalo 2. června 2018 v Budislavicích. 
 

Slunečné odpoledne přivítalo na louce za Budislavicemi aktéry sobotního hasičského klání. 
Připravené závodní dráhy, skvěle zásobený občerstvovací stánek a natěšení hosté netrpělivě 
vyčkávali 14. hodinu, kdy slavnostní nástup tento vyjímečný den odstartoval. Celé cvičení 
doprovázelo krásné téměř letní počasí i hojná účast diváků. 
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Soutěţe se zúčastnilo 5 týmů dětských hasičských nadějí, tři druţstva ţen a 5 naţhavených 
formací muţů. Úvod patřil štafetám. Po štafetě dětských druţstev nastoupila na start druţstva 
ţen a poté i muţů. Po ukončení štafetových běhů byla přestávka, kterou vyplnila ukázka 
radošické historické stříkačky v akci. Hasiči z Radošic si oblékli i dobové uniformy. Všechny 
přítomné zaujala i ukázka zcela nového poţárního automobilu Tatra s bohatou výbavou. Nová 
technika zaujala i děti. Od letošního roku je vozidlo ve sluţbách členů JPO III Mladý Smolivec. 
Druhá část odpoledne se nesla ve znamení poţárních útoků. Opět začínala dětská druţstva, 
která za svůj výkon sklidila uznání a potlesk. Následovala druţstva ţen a závěr patřil muţským 
týmům. Po ukončení cvičení byl zavelen povel k nástupu k vyhlášení výsledků. Okrskový 
starosta Lubomír Kříţ poděkoval všem přítomným za účast. Poté vyhlásil pořadí druţstev a 
předal odměny včetně pohárů vítězům dnešní přehlídky poţárních dovedností. 
Odpoledne končilo ukázkou hašení pěnou novou hasičskou technikou. Ukázky vyuţila většina 
dětí k osvěţení po celodenní výhni. 
 

Konečné pořadí okrskového cvičení SDH v Budislavicích 2018: 

 

Muži:        Ženy:    Děti:  
1. Doţice    1. Radošice               1. Mladý Smolivec A 

2. Starý Smolivec  2. Mladý Smolivec 1. Mladý Smolivec B    
3. Budislavice   3. Doţice    1. Radošice 

4. Mladý Smolivec      1. Doţice    

5. Radošice                                       1. Budislavice 
 

            (Dětská družstva si za velkou snahu odnesla ocenění za 1. místo) 
  

 

Poţár pole u obce Metly na Strakonicku 
 

Na likvidaci poţáru se podíleli i hasiči z JPO/III Mladého Smolivce. 
 

Dopravní nehoda v Mladém Smolivci 
 

Členové našeno SDH (JPO) asistovali u dopravní nehody za můstkem u OÚ 
 

 
 

2018 – okresní hasičské cvičení 
V sobotu 8. září 2018 se konalo v Nepomuku hasičské cvičení okresu Plzeň-jih. Sešlo se zde 16 
týmů muţů a 8 druţstev ţen. Náš tým se skládal z hasiček z Radošic a Mladého Smolivce: Iveta 
Fialová, Karolína Šímová, Anička Fialová, Markéta Nachtmanová, Lída Voříšková, Tereza 
Průchová, Míša Skuhravá a Míša Šímová.  
Naše druţstvo startovalo jako první. Hasičky zaběhly štafetu v nejlepším čase.  
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Hasičský útok přišel na řadu kolem 14. hodiny. Ten našemu druţstvu moc nevyšel a hasičky 
dostaly pět trestných bodů, coţ se projevilo i na konečném pořadí. Po dokončení všech druţstev se 
z krásného prvního místa ve štafetě stalo celkově místo poslední.  
Do budoucna by určitě neměly věšet hlavu a rozhodně by to měly zkusit příští rok znovu. 
 

Oslavy 100. výročí republiky v Mladém Smolivci 
 

 
 

Zástupci obce a sborů dobrovolných hasičů se sešli v Mladém Smolivci u památníku padlých v 1. 
světové válce. Slavnost byla zahájena Českou státní hymnou. Pak zazněly projevy starostky obce 
Evy Kubové a místostarosty Jana Spoura. V závěru ceremoniálu byla našemu SDH připnuta na 
ţerď praporu pamětní stuha. 
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Vysazování lip 27. října 2018 
 

Rok 2018 byl ve znamení celonárodních oslav 100 let od vzniku Československa. U příleţitosti 
výročí vzniku republiky vyhlásil plzeňský kraj projekt:  
 

 

 
 

Rada plzeňského kraje schválila vyhlášení tohoto projektu a jeho financování. V rámci projektu 
vysazovaly obce v Plzeňském kraji tento památeční národní strom a připomenuli si tak 
významné datum. Plzeňský kraj zajistil sazenice vzrostlých lip včetně potřebného doprovodného 
materiálu k výsadbě. 
Do výsadby lip republiky se aktivně zapojily i obce v působnosti OÚ Mladý Smolivec. Sešli jsme 
se na dětském hřišti Mladého Smolivce, kde lípa vysazovala.  
 

   
 

 
 

Na akci se podíleli mladosmolivečtí dobrovolní hasiči i aktivní místní občané. 
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Smolivečtí hasiči dostali úkol. Měli v sobotu,  
10. 11. 2018, vyklidit márnici budislavického kostela. 

 

Protoţe jim s tímto úkolem pomohli budislavičtí hasiči a márnici vyklidili jiţ ve čtvrtek, 
Mladosmoliváci svolanou akci neodvolali, vydali se na úklid listí na budislavický hřbitov.  
Přestoţe nás přišlo jen pět, listí jsme za dvě hodinky odklidili a mohli vyrazit k domovu.  
 

Brigády našich hasičů ze všech obcí jsou velice zásluţné a za ně jim patří velký dík. Za některé 
brigády si sice mají moţnost přivydělat do hasičské pokladny, některé brigády ale dělají pro obec 
zcela zdarma. A to se dnes uţ moc nenosí…   
                        

 
 
 

Rozsvícení vánočního stromku – 2018 
 

Jako kaţdý rok tak i letos jsme se 2. prosince 2018 sešli u rozsvícení vánočního stromku před OÚ 
v Mladém Smolivci, abychom přivítali Advent a naladili se na nadcházející vánoční svátky.  
Členové našeho SDH upravili prostor hasičárny, aby se mohli příchozí občerstvit v závětří, 
posedět a trochu se ohřát a schovat před deštěm. Tentokrát se k nám přidala i hudební skupina 
Přelet MS, která vystupovala na našem adventním srazu. K tomu účelu zde naši hasiči 
zkompletovali lavice a stoly. 
Jako kaţdým rokem bylo i letos připraveno občerstvení. Pro zahřátí se podával čaj a svařák, k 
tomu štola a vánočka. Součástí letošních oslav byly i vánoční trhy – adventní výtvory našich ţen 
a dětí MŠ ve Starém Smolivci. 
 

Valná hromada sboru – 2019 
 

Valnou hromadu našeho sboru dobrovolných hasičů, která se konala 11. ledna 2019, zahájila 
jednatelka sboru Veronika Kubová. Ta přivítala přítomné hasičky, hasiče, mladé dětské hasiče, 
náměstka OSHPJ Václava Sýkoru i hosty z Budislavic. Odsouhlasen byl i program dnešní valné 
hromady. Následně jsme vzpomněli povstáním a minutou ticha na ty členy sboru, kteří se dnešní 
valné hromady nedoţili. Následně byla zvolena návrhová a mandátová komise. K dnešnímu dni 
má náš sbor 58 členů. 
Jednatelka předala slovo starostovi SDH Miroslavu Šustrovi. Ten nejprve přivítal všechny 
přítomné. V úvodu připoměl shromáţdění delegátů, kde na mimořádném jednání byl za zesnulého 
Karla Richtera zvolen nový starosta SH ČMS Jan Slámečka. 
Valnou hromadu našeho sboru dobrovolných hasičů, která se konala v pátek, 11. ledna 2019, 
zahájila jednatelka sboru, přivítala přítomné hasičky, hasiče a hosty a předala slovo starostovi 
SDH Miroslavu Šustrovi.  
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Ten nejprve přivítal přítomné, následně zhodnotil činnost našeho sboru za uplynulé období a 
nastínil plán činnosti na rok 2019. Následovala zpráva o hospodaření za rok 2018, s kterou nás 
seznámil hospodář sboru. Dále jsme vyslechli informaci o inventuře hospodaření a majetku, 
kterou přednesl předseda RKK Miroslav Zíka. 
Starosta SDH zhodnotil činnost našeho sboru za uplynulé období. Vyzdvihl zejména oslavy 100 
let od vzniku naší republiky. Důstojné oslavy byly zakončeny výsadbou lip republiky. Tuto akci 
dotovalo materiálově vedení plzeňského kraje. 
Za svou padesátiletou činnost v mladosmoliveckém sboru dobrovolných hasičů byl oceněn 
František Šustr, za dobrou spolupráci sboru s obecním zastupitelstvem byla předána kytice 
starostce obce Evě Kubové. 
 

    
 

 

Dále starosta sboru zmínil několik akcí JPOIII. Zejména účast na 3 záchraných akcích a jednom 
praktickém školení ve Zbirohu. Pro rok 2019 oznámil některé vznamné akce. Tradičně připomněl 
včasné odevzdání financí na OSHPJ a zaslání hlášení o dnešní valné hromadě. Zmínil chystané 
brigády pro letošní rok, schůze výboru sboru, starost o hasičskou techniku, vzornou reprezentaci 
na cvičeních a závodech  aj. 
Následovala zpráva o hospodaření za rok 2018, s kterou nás seznámil hospodář sboru Pavel 
Šmíd. Dále jsme vyslechli zprávu o inventuře hospodaření a majetku, kterou přednesl předseda 
RKK Miroslav Zíka. 
Z projevu starosty sboru vyplynuly některé zásadní změny pro náš sbor. Ve funkci hospodáře 
skončil k 31. 12. 2018 na vlastní ţádost Pavel Šmíd. Za jeho dlouholetou zodpovědnou a 
úspěšnou činnost mu starosta sboru poděkoval a předal dárkový balíček. Jeho funkci bude nyní 
vykonávat Veronika Kubová, která se ihned ujala funkce a vybrala od nás finanční příspěvky na 
rok 2019. Do výboru sboru byl nově zvolen Ondřej Šustr, který bude zastávat funkci jednatele. 
Obě tyto změny valná hromada sboru odsouhlasila. 
Starosta sboru nás seznámil s další novinkou. Náš sbor hasičů naváţe po mnoha letech na tradici 
pořádání hasičských bálů s tombolou. Byl určen termín pro jeho konání 23. 2. 2019.  
Vyzval přítomné k pomoci zejména s přípravou a průběhem tomboly. Poţádal o věcné dary pro 
tombolu, jejíţ výtěţek by měl pomoci našemu sboru i finančně. K přípravě této akce se uskuteční 
jednání výboru dne 25. ledna 2019. 
V diskuzi vystoupila tradičně starostka obce Eva Kubová, zástupce sboru z Budislavic Martin 
Kulíšek, dále místostarosta OSHPJ Václav Sýkora a několik členů našeho sboru. 
V závěru našeho jednání jsme byli seznámeni s návrhem usnesení, které bylo jednomyslně 
schváleno. 
Pak následovalo občerstvení. K dobré náladě zahrála kapela pana Velíška ze Lnář. 



- 44 - 

 

Školení mladosmolivecké jednotky poţární ochrany (JPO III) 
Jednotka je zapojena do přednemocniční neodkladné první pomoci. To byl důvod, proč se hasiči 
zúčastnili školení, které pro ně zajistila Zdravotnická záchranná sluţba Plzeňského kraje. Pan 
Josef Synáč, DiS, zdravotnický záchranář ZZS – Oblast Plzeň venkov, dorazil v sobotu, 26. 
ledna 2019, do Mladého Smolivce, kde na něj na OÚ v Mladém Smolivci čekali všichni členové 
výjezdové jednotky. Během praktického školení si měli moţnost všichni členové jednotky 
vyzkoušet základní postupy pro záchranu lidských ţivotů. Měli   k dispozici i defibrilátor a 
všechny velikosti záchranářských figurín. Pan Synáč naše hasiče zapojil do všech praktických 
ukázek.  
 

   
 

Doufejme, ţe nebudou muset získané znalosti a dovednosti často pouţívat a ţe nebudou muset k 
takovým případům vyjíţdět. Přesto je důleţité, ţe jsou mezi námi vyškolení dobrovolníci, kteří 
nám mohou pomoci v krizových situacích a zachraňovat naše ţivoty. 
 

Jednání výboru SDH - 2019 
 

Výbor našeho SDH se sešel 1. února 2019. Hned v úvodu, po přivítání všech přítomných, bylo 
oznámeno splnění povinností z konání valné hromady našeho sboru v lednu 2019. Starosta SDH 
konstatoval, ţe hlášení a členské příspěvky byly včas odeslány. Zajištěna byla i účast na valné 
hromadě okrsku Mladý Smolivec, která se koná 2. února 2019 ve Starém Smolivci. Dále bylo 
schváleno ocenění našich členů v rámci jejich ţivotního jubilea.  
Výbor projednal a rozdal úkoly, nezbytné pro přípravu a hladký průběh Dětského maškarního 
bálu i Hasičského bálu s tombolou. 
Úkoly byly rozdány. Z nich vyplynulo i mnoho důleţitých informací. Například hned v úvodu 
jsme odsouhlasili konání Dětského maškarního bálu. Bude se konat ve stejný den jako Hasičský 
bál, ale pouze v době od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné je dobrovolné. V průběhu odpoledne 
bude hodnocena soutěţ o nejlepší masky. Odměněny budou 3 nejlepší. Dále jsou na programu 
soutěţe, hry ap. 
Ţivá diskuze byla o způsobu zabezpečení tomboly. Nakonec bylo odsouhlaseno, ţe věcné dary 
pro tombolu se mohou shromaţďovat jiţ v pátek 22. února 2019 od 16:00 do 18:00 hodin v čp. 
17 u Františka Trhlíka ml. Komu tento způsob nebo čas nevyhovuje, můţe ceny dodat v den 
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konání bálů, tj. 23. února. Musí ovšem zbýt čas na zpracování podkladů pro tombolu, zejména 
soupis cen do výherní listiny. 
Dále bylo rozhodnuto, ţe pověření členové našeho SDH obejdou v sobotu 16. února 2019 celou 
naši obec a budou zvát na tyto akce. Od nich si mohou zájemci o účast na Hasičském (večerním) 
bálu zakoupit vstupenku. K ní obdrţí i pozvánku na obě akce. 
 

Hasičský bál, jak má být 
 

Odpoledne 23. února 2019 se sešla naše drobotina na Dětské maškarní diskotéce. Za zvuků 
reprodukované hudby si děti uţily plno zábavy. 
Večer téhoţ dne se sešli účastníci mladosmoliveckého Hasičského bálu v sálu hostince               
U Frűhaufů. Hasičský bál ukázal, ţe se dokáţou lidi spolu i výborně bavit. V mnoha obcích po 
celé republice jsou hasičské plesy nejpopulárnějšími událostmi, zejména pokud jsou obohaceny o 
tombolu, nejinak tomu bylo i u nás.  
K tanci a poslechu tradičně zahrálo hudební duo PiňaKoláda. Bohatá tombola byla ozdobou 
bálu. Za ceny mírné se prodávaly chlebíčky a minizákusky.   
 

    
 

Hasičský bál, organizovaný v sobotu večer 23. února 2019 sborem mladosmoliveckých 
dobrovolných hasičů, ukázal, ţe se o přízeň návštěvníků rozhodně bát nemusíme. 
Mladosmolivecký hasičský bál byl pro náš sbor i finančně zajímavý. Za to patří náš dík všem 
hasičům našeho sboru, kteří se aktivně zapojili do přípravy bálu, sponzorům a spoluobčanům, 
kteří přispěli do tomboly věcnými dary a bálu se zúčastnili. 
 

Mladí hasiči se učili zachraňovat ţivoty 
 

Mladosmolivečtí mladí hasiči se sešli v pátek 1. března 2019 v zasedací místnosti OÚ v Mladém 
Smolivci, aby si vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc. 
Terezka Průchová, která studuje Vyšší odbornou školu zdravotnickou   v Plzni, si připravila 
krátkou prezentaci pro naše nejmenší hasiče. Účast byla vynikající, ze všech obcí dorazilo třicet 
hasiček a hasičů. Ve škole si Terezka zapůjčila záchranářské figuríny, záchranářské pomůcky a 
nástroje, aby si děti po teoretické části mohly záchranu ţivota vyzkoušet i prakticky. Samozřejmě 
praktická část děti bavila více neţ ta teoretická, ale všechny děti byly pozorné a na přednášce 
vydrţely více neţ dvě hodiny. Děti si vyzkoušely na figurínách masáţ srdce, zaškrcení končetin 
při krvácení, pomoc při různých nehodách... 
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Úspěšný zásah jednotky JPOIII Mladý Smolivec 
 

V Agrochovu Kasejovice-Smolivec v Mladém Smolivci došlo k poţáru kolového manipulátoru 
v jeho motorové části. Škoda byla vyčíslena na 200 tisíc korun. Příčinou byla technická závada 
na palivové soustavě. 
 

Nejsledovanější poţár roku - Paříţ 2019 
 

Katedrála Notre-Dame je povaţována za jeden z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické 
architektury a patří k významným památkám evropské středověké architektury. V roce 2019 ji 
však postihlo neštěstí. Poţár katedrály Notre-Dame v Paříţi ve Francii vypukl v prostoru její 
střechy během rekonstrukce v pondělí 15. dubna 2019 večer. Zcela uhašen byl po zhruba 12 
hodinách. Poţár zničil téměř celou střechu, část vitráţových oken a část nosných kleneb 
v chrámové lodi.  
 

  
 

Oheň zachvátil také brdské hvozdy 
 

Hasiči ve čtvrtek 18. dubna 2019 odpoledne likvidovali rozsáhlý poţár v CHKO Brdy.               
V bývalém vojenském výcvikovém prostoru hořelo. Na dopadové ploše hořely náletové dřeviny, 
vřes a borůvčí. Poţár se rozšířil na plochu okolo osmi hektarů. Zasahující hasiči se potýkali se 
špatnou dostupností vody, oheň však brzy dostali pod kontrolu. 
      

 

 

 

 
 

 

Členská schůze SDH – duben 2019 
 

Na 26. duben 2019 byla svolána do zasedací místnosti OÚ členská schůze našeho sboru 
dobrovolných hasičů. Účast nebyla velká.            
V úvodu, po přivítání všech přítomných, nás starosta sboru seznámil s hodnocením Hasičského 
bálu. Poděkoval všem členům a přátelům našeho sboru za aktivní přístup k celé akci. Poděkoval 
těm, co nezištně darovali ceny do tomboly. Poděkoval členům našeho sboru, kteří obešli všechna 
stavení obce, aby osobně pozvali na pořádání Hasičského bálu a umoţnili zakoupení vstupenek. 

  

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/502667-hasici-publikovali-zabery-z-haseni-notre-dame.html
https://www.novinky.cz/krimi/502927-ohen-zachvatil-brdske-hvozdy.html
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Měli výrazný podíl na hojné účasti. Poděkoval ţenám, které se zapojily do přípravy občerstvení i 
všem organizátorům akce, ocenil vzornou obsluhu hostince U Frűhaufů.  
Konstatoval, ţe finančně byl bál s bohatou tombolou pro náš sbor natolik zajímavý, ţe 
zvaţujeme jeho pořádání i v příštím roce. 
V další části schůze byla řešena příprava brigády na sběr kamenů z polí Agrochovu Kasejovice-
Smolivec. Trochu s obavou jsme sledovali vývoj počasí, protoţe déšť by znamenal nemoţnost 
konání této akce. 

Brigáda na sběr kamenů  
Počasí se umoudřilo, a tak jsme se mohli zúčastnit 27. dubna 2019 brigády na sběr kamenů z polí 
Agrochovu Kasejovice-Smolivec. Sešlo se nás vcelku dost, vyuţity byly dva traktory, které 
tradičně řídili hasiči Pavel Šmíd a František Trhlík.  
 

 
 

Bylo za námi vidět kus dobře odvedené práce a celá akce byla finančně zajímavá pro náš sbor 
dobrovolných hasičů. 

 

Pálení čarodějnic – 30. duben 2019 
Letos jsme se sešli, abychom za asistence našich hasičů oslavili konec zimy a očekávaný příchod 
letošního jara pálením čarodějnic. Letošní tradiční ohně hasiči hodnotí jako nejklidnější za 
posledních několik let. 

 

Máj – lásky čas a trestní oznámení 
Stejně jako roky minulé tak i letos se poslední dubnový den na dětském hřišti za OÚ vztyčovala 
májka. Nejprve naše děvčata májku nazdobila, odpoledne pak dobrovolníci za pomoci těţké 
techniky kmen usadili a zaklínovali. Následovalo tradiční střeţení májky aţ do rána, abychom 
nedopustili ostudu, ţe nám bude májka pokácena.  
Tento starý zvyk, známý především z venkova, se ale pomalu vytrácí. Svědčí o tom dvě trestní 
oznámení, která byla podána na neznámého pachatele. První oznámení přijali policisté na 
sluţebně v Plánici na Klatovsku. Neznámý pachatel zde v noci májku podřízl. Další oznámení 
podali zástupci obce v Čimelicích na Písecku. A policisté se podanými oznámeními museli 
zabývat. Naši otcové a dědové by věc rozhodli takto: „Neuhlídals! Tak se o vše postarej a četníka 
nevolej!” 
Policisté na Klatovsku došli k závěru, ţe podle právního řádu nelze kriminalizovat dlouholetou 
tradici. K stavění májky se také nevyţaduje stavební povolení. Dotčené vesnice, které podaly 
ţalobu by se měly hlavně stydět. 
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2019 - Okrskové cvičení ve Starém Smolivci 
 

Starosmolivečtí dobrovolní hasiči oslavili 125. výročí zaloţení svého sboru tradičně okrskovým 
cvičením. To se konalo 29. června 2019 za účasti druţstev mladosmoliveckého okrsku. Cvičení 
bylo připraveno v areálu TJ Starý Smolivec. Letošní ročník doprovázelo teplé slunečné počasí, 
které vydrţelo aţ do večera.  
Po zahájení a přivítání všech přítomných byly předány upomínkové předměty zástupcům sboru.            
Na okrskové cvičení přišlo 380 lidí, včetně hasičů, hasiček i nejmenších členů SDH. Radošičtí 
hasiči obdrţeli od starostky obce pamětní stuhu na jejich prapor. SDH Starý Smolivec dostal od 
obce Mladý Smolivec plaketu. Po této oficiální části začalo tradiční cvičení. Nejprve si vedoucí 
druţstev vylosovali pořadí, v jakém se dostaví na start. Druţstva nastupovala v pořadí: muţi z 
Radošic, Starého Smolivce, Mladého Smolivce, Doţic a Budislavic, dále ţeny z Doţic, Radošic a 
Mladého Smolivce a děti z Radošic, Doţic a Mladého Smolivce.  
Nejprve předvedly své dovednosti děti. Je téměř neuvěřitelné, ţe se v Mladém Smolivci podařilo 
sestavit tři dětská druţstva. Poté nastoupila druţstva ţen. Muţi si také odběhli svou štafetu a 
všechna druţstva vyuţila moţnosti opravy. 
 

 
 

Na konečné výsledkové tabuli jsme četli:  
V kategorii dětí se všechna druţstva umístila na krásném 1. místě. Následně byli oceněni také 
vedoucí a trenéři našich hasičských nadějí. 
V kategorii muţů nastala situace, která se nestává často. Dva týmy totiţ zaběhly štafety 
společně s útoky za stejný čas a dělily se tak o 4. místo. 
 

  Pořadí družstev mužů:     Pořadí družstev žen:      Pořadí družstev dětí: 
 

  1. Mladý Smolivec                 1. Radošice  1. Radošice 

  2. Dožice                               2. Dožice   1. Dožice 

  3. Starý Smolivec                  3. Mladý Smolivec 1. Mladý Smolivec A 

  4. Budislavice a Radošice     1. Mladý Smolivec B 

         1. Mladý Smolivec C 
 

Poţár v areálu dětského tábora "Na Dědku"  
 

Několik hasičských jednotek zasahovalo ve čtvrtek 4. července 2019 dopoledne u poţáru v areálu 
dětského skautského tábora „Na Dědku“ nedaleko obce Vacíkov. Poţár zachvátil zejména hlavní 
budovu, která byla celá zničena. Předběţná škoda byla vyčíslena na 5 mil. korun. 
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V době poţáru se v  areálu nacházelo na letním táboře třicet dětí a pět vedoucích. Jedno z dětí si 
stěţovalo na dýchací potíţe, a proto bylo z preventivních důvodů převezeno do nemocnice. 
Na pokyn KOPIS (Krajské operační a informační středisko HZS) vyjela naše jednotka k poţáru 
tábora. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, ţe se na místě nachází jednotka HZS Příbram a 
JSDH z Roţmitálu pod Třemšínem. Na pokyn velitele zásahu provedla naše jednotka 
kyvadlovou dopravu vody a evakuaci dětí dopravním automobilem z tábora do obce Hvoţďany, 
do péče dětské psycholoţky. Dále se naše jednotka řídila pokyny velitele zásahu. Vyhlášen byl II. 
stupeň poţárního poplachu. Následně hasiči dohašovali i okraj lesa, který chytil od hájenky.  
 

 
 

 

Zásah JPO III Mladý Smolivec 14. 7. 2019 
 

Na pokyn KOPIS opět naše jednotka PO vyjela v neděli 14. července 2019 po 13. hodině             
k úklidu komunikace v naší obci po přívalovém dešti. Zasaţena a pokryta blátem byla 
komunikace v prostoru před obchodem a blízké křiţovatky. Následně členové naší jednotky 
pomohli s vyčerpáním vody ze studny u pana Hrona.  
 

 
 

                   
   
  

 

 

  

 
 

Následně členové naší jednotky 
pomohli s vyčerpáním vody  
ze studny u pana Hrona. 
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Letos to byl jiţ jedenáctý ročník náročného závodu o putovní pohár starosty města Příbrami. 
Jednalo se o závod dvojic profesionálních i dobrovolných hasiček a hasičů v náročném běhu do 
Svatohorských schodů. Délka trati je 560 metrů (289 schodů). Závod je pořádán jako vzpomínka 
na poţár areálu v dubnu 1978. 
Muţi absolvovali tento náročný závod se zátěţí. Nesli dýchací přístroj Dräger, dále dvě „C“ 
hadice délky 20 metrů a uzavíratelnou proudnici.  
Za náš sbor dobrovolných hasičů startovaly se startovním číslem 15 Tereza Straková a Aneta 
Slavíčková (Tichá). S časem 6:39 obsadily 7. příčku (z 19). Pod startovním číslem 2 Michal 
Krejčí a Jaroslav Swietoň. Čas 5:46 je zařadil na 22. pořadí (z 38).  
"Příští rok se chystáme zdolat schody znovu a umístit se na ještě lepší příčce, třeba i na stupních 
vítězů" říká s úsměvem Aneta Tichá. 
 

Záznam z jednání Výroční valné hromady SDH - 17. 1. 2020 
Valnou hromadu našeho sboru dobrovolných hasičů, která se konala 17. ledna 2020 zahájil 
jednatel sboru Ondřej Šustr. Ten přivítal přítomné hasičky, hasiče, mladé dětské hasiče, náměstka 
OSHPJ Václava Sýkoru i hosty z Budislavic a Starého Smolivce. Odsouhlasen byl i program 
dnešní valné hromady. Následně jsme vzpomněli povstáním a minutou ticha na ty členy sboru, 
kteří se dnešní valné hromady nedoţili.  
Následně byla zvolena návrhová, mandátová a volební komise. K dnešnímu dni má náš sbor 58 
členů. 

  
 

Jednatel předal slovo starostovi SDH Miroslavu Šustrovi. Ten nejprve přivítal všechny 
přítomné. V úvodu připomněl závěry ze shromáţdění delegátů. Následně podrobně zhodnotil 
činnost našeho sboru za uplynulé období. Starosta sboru připomněl několik akcí naší JPOIII. 
Zejména účast na některých záchraných akcích. V plánu činnosti na rok 2020 zmínil starosta 
sboru některé vznamné akce. Tradičně připomněl včasné odevzdání financí na OSHPJ a zaslání 
hlášení o dnešní Výroční valné hromadě. Zmínil chystané brigády pro letošní rok, schůze výboru 
sboru, starost o hasičskou techniku, vzornou reprezentaci na cvičeních a závodech aj. 
Následovala zpráva o hospodaření za rok 2019, s kterou nás seznámil starosta sboru Miroslav 
Šustr. To proto, ţe hospodářka Veronika Kubová byla na dnešní jednání omluvena. Dále jsme 
vyslechli zprávu o inventuře hospodaření a majetku, kterou přednesl předseda RKK Miroslav 
Zíka. 

SDH Březové Hory pořádal 14. září 2019 
"Běh do Svatohorských schodů" 
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Starosta sboru nás seznámil s úkoly, které sbor čekají v letošním roce. Po úspěšné akci našeho 
sboru v loňském roce budeme pořádat Hasičských bál s tombolou i v letošním roce. Vyzval 
přítomné k pomoci zejména s přípravou bálu a zajištěním tomboly, jejíţ výtěţek by měl pomoci 
našemu sboru i finančně. K přípravě této akce se ještě uskuteční jednání výboru. 
Poté následovala podrobná zpráva volební komise, která předloţila plénu jednotlivé návrhy na 
členy našeho nového výboru na roky 2020 - 2025.  
Navrţeni a poté schváleni byli: starosta sboru Miroslav Šustr, místostarosta František Trhlík 
ml., velitel Tomáš Fenko (ten je současně i velitelem obecní JPOIII), zástupce velitele Václav 
Straka, strojník Vladimír Spour, referent ochrany obyvatelstva Václav Šíma, jednatel Ondřej 
Šustr, hospodář Veronika Kubová, vedoucí kolektivu mladých hasičů Alena Fenková, referentka 
ţen Tereza Straková, kronikář Zdeněk Hřebejk, členové výboru Pavel Šmíd a Michal Krejčí.  
Kontrolní revizní rada byla schválena ve sloţení: předseda Miroslav Zika, členové Miroslav 
Mašek a Vojtěch Voříšek. 
V diskuzi vystoupil místostarosta obce Jan Spour, zástupci sborů z Budislavic a Starého 
Smolivce. Dále vystoupil místostarosta OSHPJ Václav Sýkora.  
V závěru našeho jednání jsme byli seznámeni s návrhem usnesení, které bylo jednomyslně 
schváleno. 
 

Vichřice Sabine pustošila Plzeňský kraj - 10. 2. 2020 
 

Vichřice Sabine zajména na horách dosahovala síly orkánu. Plzeňský kraj patřil k těm krajům, 
v nichţ hasiči vyjíţděli nejčastěji. Nejčastěji hasiči likvidovali stromy spadané na komunikace, na 
dráty elektrického a telekomunikačního vedení. Kdyţ hlavní nápor vichru region opustil, bylo 
bez proudu v kraji 24000 odběratelů.  
Největší nápor výjezdů hasičů byl mezi 13. a 14. hodinou. Během této hodiny odbavili operátoři 
na tísňových linkách 112 a 150 více jak 1900 volání. Večer se situace postupně zklidňovala. 
Nejhorší situace byla v kraji Středočeském, Jihočeském a Plzeňském. Celkově vyjeli hasiči 10. 
února 2020 k 5488 událostem. Na jejich likvidaci se podílelo 6557 hasičských jednotek, z toho 
byla větší část jednotek dobrovolných hasičů. Velký dík patří všem jednotkám Sboru 
dobrovolných hasičů, bez jejichţ účasti by nebylo moţné takto rozsáhlou kalamitu zvládnout. 
Na likvidaci následků vichřice se podílela i naše mladosmolivecká JPOIII. Měla tři výjezdy za 
jediný den. Dva byly v ranních hodinách a jeden odpoledne. Její činnost byla orientována 
zejména na likvidaci popadaných stromů. 
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Mladosmolivecký Hasičský bál - 2. ročník 
 

Odpoledne 29. února 2020 se sešla v sálu hostince U Frűhaufů naše drobotina na Dětské mini 
disco show. Za zvuků reprodukované hudby si děti uţily plno soutěţí a zábavy.  
Večer se sešli dospělí účastníci mladosmoliveckého Hasičského bálu. Sešlo se cca 70 lidí a tak se 
sál téměř zaplnil. Po celý večer se prodávaly chlebíčky a zákusky. K tanci a poslechu zahrála 
skupina Melody Band. 
Bohatá tombola byla opět ozdobou bálu. Na výherce čekaly zajímavé výhry. Vyhrát se dalo 
divoké prase, ovarová hlava, obilí, dříví, hnůj a plno dalších věcí. 
 

Vzpomínková akce - 125. výročí zaloţení SDH 
 

  
 

Mladosmolivečtí hasiči poloţili 8. března 2020 květiny k pomníku padlých na návsi, aby si tak 
připoměli 125. výročí zaloţení sboru dobrovolných hasičů v Mladém Smolivci (zaloţení sboru 7. 
3. 1895). Přestoţe akce byla avizovaná na webových stránkách sboru, mnoho hasičů na akci 
nedorazilo. 
 

125. výročí SDH Doţice 2020 – Zrušení cvičení 
 

Na základě opatření OSH Plzeň–jih ze dne 9. dubna 2020 se ruší veškeré soutěţe a akce konané 
do 30. června 2020, které byly zařazeny do plánu akcí OSH Plzeň–jih.  
Na základě tohoto usnesení se ruší také Okrskové cvičení v Doţicích, které se mělo konat dne 30. 
května 2020. Zrušena je také navazující taneční hasičská zábava. Děkujeme za pochopení a 
přejeme především pevné zdraví bez koronaviru!                                                      SDH Doţice 

 

75 let od konce 2. světové války 
 

Den, kdy nacistické Německo podepsalo v roce 1945 kapitulaci, slaví Česká republika jako státní 
svátek. Na toto výročí se pro letošní rok plánovaly velké oslavy. Je nutné lidem připomínat, ţe 
svoboda není vţdy samozřejmostí a ţe se o ní musíme čas od času poprat. 
I u nás na mladosmolivecku jsme plánovali na 8. květen 2020 společné poloţení věnců u 
památníků obětem první i druhé světové války a k pomníku partyzána Pimonoviče. OÚ chystal i 
program vystoupení skupiny s historickými vozidly a vybavením z druhé světové války. Bohuţel, 
jako v celé republice, tak i u nás, se muselo toto významné výročí slavit jen komorně. A tak 
starostka obce v pátek poloţila ke všem pomníkům věnce a poklonila jsem se památce našich 
občanů, kteří zaplatili za naši svobodu svými ţivoty ve druhé, ale i v první světové válce.  
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Poţár stodoly v Radošicích  
 

V pátek 8. května 2020 shořela stodola čp. 27 v obci Radošice. Poţár byl vyhlášen v 17:03 a jiţ 
v 17:09 přijelo jako první vozidlo JPOIII Mladý Smolivec. Jednotka zasahovala aţ do druhého 
dne. Na hasiče číhalo velké nebezpečí. V prostoru poţářiště se totiţ nacházely kyslíkové bomby. 
Ukončení činnosti bylo v sobotu ve 14:30. Po skončení akce byla znát na členech jednotky PO 
velká únava.  
 

    
 

V sobotu pozval sbor dobrovolných hasičů z Radošic dobrovolné hasiče i dobrovolníky na 
brigádu na vyklízení vyhořelé stodoly. 
Majitelé stodoly manţelé, Vocáskovi z Radošic, děkují všem hasičům za likvidaci poţáru a 
následnou pomoc s úklidem stodoly. Velice si váţí jejich pomoci a všem posílají velké poděkování. 
 

Brigáda na sběr kamenů  
 

V sobotu 9. května se uskutečnila brigáda na sběr kamenů z polí Agrochovu Kasejovice-
Smolivec. Dle nařízení vlády ČR měli všichni zúčasnění na obličejích roušky a ve volném 
prostranství v počtu do 10 osob dodrţovali 2m odstupy. Před hasičárnou se nás sešlo .... Počasí 
bylo dobré a bylo za námi vidět i kus dobře odvedené práce. Brigáda byla vítanou pomocí pro 
Agrochov a pro náš sbor finančně zajímavá. 
 

Vítaná pomoc v době pandemie 
 

Hasičský záchranný sbor Čepro - Bělčice daroval desinfekci AntiCovid i mateřské škole Starý 
Smolivec.  

   
 

Dostali jsme 10 litrů desinfekce, která bude pouţita současně s otevřením školky, které plánujeme 
na 25. května 2020. Dárek byl pro nás překvapením my za něj děkujeme záchrannému sboru        
v Bělčicích. 
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2020 - Smutné loučení 
 

Ve věku 76 let odešel 23. června 2020 do hasičského nebe náš kolega, dobrovolný hasič pan Josef 
Kub. Členem hasičského sboru byl od 1. ledna 1972, tedy více jak 48 let.  
Rozloučení se zasnulým se konalo v Obřadní síni blatenského krematoria dne 29. června 2020.  
                                                                                                                             Čest jeho památce 

Brigáda na sběr kamenů - 2020 
V sobotu 9. května se uskutečnila brigáda na sběr kamenů z polí Agrochovu Kasejovice-
Smolivec. Dle nařízení vlády ČR měli všichni zúčastnění na obličejích roušky a ve volném 
prostranství v počtu do 10 osob dodrţovali 2m odstupy. Před hasičárnou se nás sešlo 16. Počasí 
bylo dobré a bylo za námi vidět i kus dobře odvedené práce. Brigáda byla vítanou pomocí pro 
Agrochov a pro náš sbor finančně zajímavá. 
 

Vítaná pomoc v době pandemie 
 

Hasičský záchranný sbor Čepro-Bělčice nám daroval desinfekci AntiCovid. Dostali jsme 10 litrů 
desinfekce, která byla pouţita do mateřské školky ve Starém Smolivci.  
Dárek byl pro nás překvapením. Moc děkujeme celému záchrannému sboru v Bělčicích. 
 

2020 - Smutné loučení 
 

Ve věku 76 let odešel 23. června 2020 do hasičského nebe náš kolega, dobrovolný hasič pan Josef 
Kub. Členem hasičského sboru byl od 1. ledna 1972, tedy více jak 48 let.  
Rozloučení se zesnulým se konalo 29. června 2020 v Obřadní síni blatenského krematoria. Sbor 
dobrovolných hasičů Mladý Smolivec uctil památku zesnulého smutečním věncem. 
                                                                                                                             Čest jeho památce 

 

2020 - Smutné loučení 
V polovině roku 2020 nás navţdy opustil ve věku 79 let člen sboru dobrovolných hasičů Mladý 
Smolivec a zvoník v naší kapličce sv. Vavřince pan Josef Krejčí.  
 

                                 
 

400 let od bitvy Na Vraţdě - 2020 
 

Jiţ 400 let uplynulo od střetnutí císařských vojsk s armádou českých stavů v katastru obce Starý 
Smolivec. Dne 5. října 1620, kdy císařští byli v leţení poblíţ Starého Smolivce, dostal v noci na 
6. října 1620 generál Karel Bonaventura hrabě Buquoy od svých zvědů zprávu, ţe velitel české 
armády Kristián I. z Anhaltu se s vojskem blíţí a je pouhou hodinu cesty odtud (tedy někde u 
Hvoţďan). Ihned vyslal rychlého jezdce ke svému spojenci Maxmiliánovi na Zelenou Horu          

U Sboru dobrovolných hasičů 
v Mladém Smolivci 

byl od 1. ledna 1972. 
 

                            Čest jeho památce 
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s ţádostí o pomoc. Vydal také rozkaz časně ráno opustit tábor a táhnout přes Doţice vstříc 
spojenci. Brzy ráno Kristián I. z Anhaltu skutečně zaútočil na leţení protivníka. Zastihl však 
jiţ jen zadní voje císařských. Prameny uvádějí, ţe jich zde bylo pobito dvě stě.   
Kolik bylo raněných známo není, ale v ústním podání se dosud vypráví, ţe v rybníce pod 
Vraţdou tehdy voda zčervenala od krve těch, kteří si zde ošetřovali svá zranění. 
Obec Mladý Smolivec a Rytíři Koruny České připravili rekonstrukci bitvy mezi Českou 
stavovskou armádou a císařskou armádou na skutečném místě střetu. S celodenním programem, 
kde nechybělo trţiště ani předvádění chladných a palných zbraní spojené s ukázkou tehdejšího 
způsobu boje. V bitvě byla pouţita jízda, vozy, pěchota a palné zbraně podle bojového pořádku 
doby před 400 lety.  
 

    
 

Pouť v Mladém Smolivci - 2020 
 

Tak jako kaţdý rok tak i letos se konala v Mladém Smolivci pouť. Vavřinecká pouť letos vyšla 
aţ na 16. srpna a tak se sešla s poutí blatenskou. Pod patronací našeho SDH. Byly svolány 
brigády hasičů na zajištění sobotní zábavy a následně na úklid po oslavách. 
V sobotu byla zábava, v neděli motokáry a mše svatá. Dokonce se mladosmoliveckým hasičům 
podařilo sehnat i pouťové atrakce. Na zábavě hrála skupina Melody Band. Dorazilo asi 150 
zejména mladších tanečníků a pár dětí. Stany se tak docela rychle zaplnily. Neodradil je ani déšť, 
který spolu s bouřkou udeřil po deváté hodině. Naštěstí se počasí umoudřilo a parket se znovu 
zaplnil. Bezmotorové motokáry v neděli po obědě, stejně jako loni, přilákaly mnoho diváků.  

 

Poţár štěpky v Roţmitále pod Třemšínem - 2020 
 

Ve středu 26. srpna 2020 po 14. hodině dorazilo našim hasičům oznámení o poţáru v Roţmitále 
pod Třemšínem, kde hořela štěpka. Jenţe vzápětí přišla ještě jedna zpráva, tentokrát o spadlém 
stromu přes silnici na Budislavice. Operátor vyslal naší jednotku nejprve na padlý strom přes 
silnici a po jeho odstranění se hasiči bleskově přesunuli do Roţmitálu. 
Byl vyhlášen 3. stupeň poţárního poplachu. Kvůli silnému větru a nemoţnosti dostat poţár pod 
kontrolu musel být vyhlášen i 4. stupeň poţárního poplachu. Poţár se podařilo dostat pod 
kontrolu aţ druhý den ráno.  
Na místě zasahovalo patnáct jednotek hasičů ze Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje. 
Zasahovala i naše JPO-III v počtu 15 členů se všemi vozidly našeho SDH. 
Příčinou poţáru bylo s největší pravděpodobností samovznícení dřevěné štěpky. Škoda, kterou 
poţár způsobil, se pohybovala v řádu milionů korun, protoţe oheň zasáhl a poničil také okolní 
budovy. 
 

Do této akce se zapojili i členové našeho 
SDH. Někteří v roli diváků, pořadatelů, 
další pak se v dobové výstroji zúčastnili 
i samotné bitvy. Bitva Na Vraţdě byla 
jedním z posledních vítězství stavovské 
armády před bitvou na Bílé Hoře. 
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Běh hasičů do Svatohorských schodů - 12. září 2020 
 

Naši borci přijeli v podobném sloţení jako loni: Tereza Straková a Aneta Tichá, Michal Krejčí a 
Tomáš Nesveda, který nahradil zraněného Ondřeje Šustra.  
Od 8 hodin začala prezence přihlášených a v 9:30 vyrazil slavnostní průvod z náměstí T. G. 
Masaryka na Svatou horu. Po slavnostním zahájení organizátoři závodu připomněli pravidla a 
přivítali také dva soutěţící z partnerského města Freiberg v Německu. 
  

    
 

V 11 hodin odstartovali první závodníci. Startovní intervaly byly 3-5 minut. Protoţe naše 
druţstva měla vysoká startovní čísla (38 a 41), dostali se na řadu aţ okolo 13. hodiny. Chtěli 
překonat své minulé časy a umístit se tak na lepší příčce. Ţeny si oblékly zásahové boty, helmu a 
vyrazily na start, kde si kluci ještě přibrali tlakové lahve, které nesli po celý závod na zádech 
jako zátěţ.  
Všichni si vzájemně popřáli hodně štěstí a odstartovali. Nejprve naši muţi a pak i naše ţenská 
dvojice. Nakonec se všichni oproti loňsku zlepšili. Michal s Tomášem doběhli v čase 5:16 a 
umístili se tak na 10. místě z 34 muţských týmů. Tereza s Anetou dosáhly času 6:29 a zabraly 
tak 5. příčku z celkového počtu 20 ţenských týmů. 
Po 17. hodině proběhlo slavnostní vyhlášení, kde byly všem účastníkům předány diplomy a těm 
nejúspěšnějším i věcné dary a poháry. Pak se všichni společně vyfotili a rozjeli se k domovu          
s příjemným pocitem a se slibem, ţe ještě více potrénují a příští rok budou opět lepší.  
 

VI. shromáţdění delegátů okrsků SDH Plzeň-jih 
 

Na začátku roku 2020 jsme zvolili delegáty, kteří budou zastupovat naše sbory na VI. 
shromáţdění sborů okresu Plzeň-jih v Luţanech. Z kaţdého sboru našeho okrsku se zúčastnil 
jeden delegát a starosta i velitel okrsku. Zasedání začalo naší státní hymnou a minutou ticha za 
členy, kteří se konání dnešního zasedání nedoţili.  
Zasedání řídil náměstek starosty okresního sboru hasičů Mgr. Zbyšek Zuber. Nejprve pozdravil 
přítomné náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner. Následovala výroční zpráva starosty 
okresního sdruţení hasičů, kde hodnotil uplynulé období. 
Poté následovaly volby představitelů okresu a delegátů, kteří se zúčastní celostátního zasedání 
hasičů, které bude probíhat v Brně. Jedním z bodů jednání bylo předání vyznamenání hasičům, 
kteří si ho za svou aktivní činnost zaslouţili. Z našich řad byl vyznamenán velitel okrsku Mladý 
Smolivec pan Milan Ráţ, který byl oceněn medailí za příkladnou práci a starosta okrsku pan 
Lubomír Kříţ, který z rukou starosty okresního SDH převzal medaili za mimořádné zásluhy. 
Následovaly volby do výboru okresního SDH. Po vyhlášení výsledků voleb následovala řeč 
končícího starosty Josefa Černého, který všem poděkoval za podporu a spolupráci za uplynulých 
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téměř třicet let, kdy svou funkci vykonával. Následoval projev nově zvoleného okresního starosty 
Vladimíra Vozky, jehoţ domovským sborem je SDH Nepomuk.   

 

Starý Smolivec - Smolivecká lávka 2020 
 

Hasiči ze Starého Smolivce zorganizovali nultý ročník závodu, při kterém účastníci překonávali 
úzkou lávku přes rybník. Samotného překonávání lávky se zúčastnili i naši mladosmolivečtí 
hasiči Václav Straka a Michal Krejčí. Zúčastnili se obou disciplín - jízdy na kole a převoz 
druhého člena přes lávku.  
  

Rozsvícení vánočního stromku – 2020 se nekoná 
 

Kaţdý rok jsme se scházeli začátkem prosince před OÚ v Mladém Smolivci u rozsvícení 
vánočního stromku, abychom přivítali Advent a naladili se na nadcházející vánoční svátky. V 
letošním roce se tato akce nekoná z důvodu opatření proti pandemii covid 19. Stromeček sice 
nazdoben a rozsvícen byl, ale bez účasti občanů, bez kulturního programu a bez občerstvení. Tak 
snad se zase za rok sejdeme.  
 

Rozhovor starosty SH ČMS Jana Slámečka pro Hasičské noviny 
 

Pane starosto, jaký byl uplynulý rok 2020? 
Neříká se to lehce, ale odpověď je jednoznačná. Rok 2020 byl mimořádným obdobím nejen 

pro celý svět, ale i pro občany našeho státu. Počátkem měsíce března napadl Českou republiku 
doposud neznámý zákeřný virus. Nastal boj s neviditelným nepřítelem, který změnil vše doposud 
zaběhlé, zcela na ruby. Z pozice dobrovolných hasičů byl v jejich novodobé historii uplynulý rok 
také zcela výjimečný. Mimo jiné byly téměř zcela utlumeny jejich spolkové aktivity. Z důvodů 
přijatých vládních opatření k pandemii nemohl být plně dokončen proces přípravy VI. sjezdu SH 
ČMS, včetně jeho konání. Jsem velice rád, ţe dobrovolní hasiči nesloţili ruce v klín, ale po celé 
období se snaţili nezištnou výpomocí obcím a spoluobčanům zmírnit dopady pandemie. Také se 
snaţili alespoň v omezené míře, v souladu s přijatými opatřeními, udrţet alespoň minimální 
spolkovou činnost. Chci vyuţít této příleţitosti a upřímně poděkovat všem členům SH ČMS, 
kteří se obětavě podíleli na náročném boji se smrtícím koronavirem a v rámci moţností a 
podmínek pracovali také na ostatních úsecích činnosti sdruţení.  
 

Jaký bude nový rok 2021? 
Troufnu si konstatovat, ţe v současnosti další vývoj pandemie nedokáţí předvídat ani 

odborníci. V takovém případě platí dvojnásobně staré české úsloví, ţe přání je otcem myšlenky. 
Přál bych nám všem, aby očkovací vakcíny byly co nejúčinnější, aby se podařilo zmírnit veškeré 
dopady pandemie, a abychom co nejdříve započali ţít normální ţivot, ať jiţ soukromí či profesní. 
Aby se nám, dobrovolným hasičům, dařilo nadále drţet vysoký standard záchranářské výjezdové 
činnosti a aby se nám co nejdříve podařilo roztočit sloţité soukolí, kterému říkáme široká škála 
bohaté spolkové činnosti.  
 
K tomu vám všem přeji pevné zdraví!                                        Jan Slámečka 

                                                                                                 starosta SH ČMS 
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Činnost našeho sboru v roce 2020 
 

Asi nikdo z nás si před rokem nedokázal představit, ţe budeme muset rušit jednání našeho SDH, 
kulturní, společenské a sportovní akce, ţe bude platit zákaz vycházení, nebudeme si moci dojít 
do obchodu s oblečením či botami, budou zavřené restaurace, bazény, tělocvičny, ţe povinná 
školní docházka nebude probíhat ve škole, některé pracovní činnosti se přesunou z pracovišť do 
míst bydliště, tzv. HomeOffice, ţe budeme muset nosit venku i vevnitř roušky a později 
respirátory. Kdyby nám někdo před rokem řekl, ţe tato situace nastane, asi bychom se mu hodně 
vysmáli. Bohuţel, rok se sešel s rokem a tento krizový scénář opravdu platí a nám uţ ani některá 
opatření nepřijdou divná, naopak se občas divíme, ţe něco můţeme. 
Opatření Vlády ČR dolehla i na náš sbor dobrovolných hasičů. Přesto se nám podařilo uspořádat 
několik akcí, jejich výčet je podstatně menší neţ jiné roky.  
 

Plán akcí na rok 2021 SHD Mladý Smolivec 
 

Byl vypracován plán hlavních akcí SDH na rok 2021 pro obecní kalendář. Teprve časem 
uvidíme, co se opravdu uskuteční, vzhledem k protikoronavirovým opatřením. 
V roce 2020 mělo být cvičení v Doţicích, které se kvůli koronaviru neuskutečnilo. Podle 
posloupnosti by v roce 2021 mělo být cvičení u nás v Mladém Smolivci. Naplánovaný termín 
máme. 
 

15. 1. 2021 Valná hromada SHD Mladý Smolivec 
13. 2. 2021 Valná hromada okrsku SDH Mladý Smolivec 
27. 2. 2021 Hasičský bál SDH Mladý Smolivec 
26. 6. 2021 Hasičské cvičení okrsku v Mladém Smolivci 
 

Na webových stránkách vás budeme informovat, jak bude náš plán pro rok 2021 plněn, zda 
nedojde kvůli pandemii ke zrušení některých akcí. Jiţ nyní můţeme konstatovat, ţe se 
neuskuteční lednová valná hromada našeho sboru, valná hromada okrsku SDH Mladý Smolivec   
i hasičský bál.  

Na téma očkování dobrovolných hasičů - HN 
 

V březnu 2021 poskytl Generální ředitel HZS ČR, generálporučík Drahoslav Ryba rozhovor pro 
iDNES (text rozhovoru je dostupný na webu hzscr.cz). Téma rozhovoru se týkalo i očkování 
profesionálních hasičů. Nás však v tomto rozhovoru zaujala otázka a odpověď, která se týkala 
očkování dobrovolných hasičů. S plným respektem ke zdroji tohoto materiálu si dovolujeme tuto 
otázku a její odpověď přesně citovat i v Hasičských novinách.  
 

Otázka: Jak to bude u dobrovolných hasičů, budete je očkovat také? 
  

Odpověď: Byl bych strašně rád, kdybychom mohli očkovat i dobrovolné hasiče. Vzhledem            
k situaci s dostupností vakcín v České republice to ovšem nedokáţu příliš ovlivnit. Osobně si 
myslím, ţe by bylo dobré přednostně naočkovat i dobrovolné hasiče, kteří pracují v jednotkách, 
které vyuţíváme na zásahy i mimo jejich obec. To jsou ti, kteří nám pomáhají při výjezdech. Ale 
těch je skoro 21 tisíc, takţe tam to bude chvíli trvat. 
 
 
 

 


