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Oslavy 100 let od vzniku Československa 
 

Vznik našeho státu byl proces, který vedl k ustavení samostatného Československa. ČSR byla 
vyhlášena 28. října 1918. Její hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími 
rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. 
Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s 
představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě 
samostatného československého státu. Mimo jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude republikou (byla 
uvažována i monarchie), prezidentem se stane Tomáš G. Masaryk, Karel Kramář bude předsedou 
vlády.  
V nově vzniklém Československu začaly hádky o podobě nových symbolů. Tyto dohady odstartovaly 
nekonečné rozbroje mezi českými a slovenskými poslanci. Teprve 30. března 1920 schválilo Národní 
shromáždění zákon o státní vlajce a státních symbolech. 
 

   
 

Prezidentská standarta z roku 1920 a vpravo ta současná 
 

Oslavy 100. výročí konce 1. světové války a založení Československa se na mladosmolivecku 
uskutečnily 22. září 2018. Postupně ve všech pěti obcích v působnosti OÚ Mladý Smolivec. Nejprve v 
Dožicích, pak v Budislavicích, následně v Mladém Smolivci, dále ve Starém Smolivci a nakonec v 
Radošicích. Všude byly oslavy zahájeny Českou státní hymnou. Řeč, kterou pronášela starostka obce 
Eva Kubová, byla ve všech obcích stejná, ale vystoupení místostarosty Jana Spoura byla v každé obci 
rozdílná a pojednal v ní vždy o obci, kde se zrovna pietní akt konal. Proto bylo velmi zajímavé sledovat 
všechna jeho vystoupení. Jsou i součástí této publikace.  
Slavnostní zahajovací projev vždy v dané obci přednesla starostka obce Mladý Smolivec Eva Kubová. 
 

              
 



Projev starostky obce Mladý Smolivec 
(který zazněl ve všech obcích v působnosti OÚ Mladý Smolivec) 

 
Vážení spoluobčané, vážené hasičky, vážení hasiči, milé děti. 
Sešli jsme se zde na tomto významném místě naší obce, abychom u příležitosti 100. výročí vzniku 
Československé republiky uctili památku našich občanů, kteří položili své životy za to, abychom tu dnes 
my mohli stát. 
Velice si vážím toho, že jsme se tu všichni sešli a chci vás všechny co nejsrdečněji přivítat. 
Píše se rok 2018 a naše obec se připojila k mnoha obcím naší republiky, které chtějí důstojně oslavit 
významné výročí. To nejdůležitější a nejvýznamnější výročí roku 2018 je vznik Československé 
republiky. Vzniku republiky však předcházela 1. světová válka. Ta celý proces vzniku Československa 
urychlila. Vše začalo 28. června 1914 atentátem člena srbského radikálního hnutí Černá ruka na 
arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Rakousko – Uhersko vyhlásilo měsíc poté 
válku Srbsku. Jak už to bývá, válečné běsnění na sebe nedalo dlouho čekat a Německo vyhlásilo válku 
nejdříve Rusku, poté Francii, Lucembursku a Belgii. Velká Británie vyhlásila válku Německu a tak to 
postupně pokračovalo, až vše přerostlo ve válku světovou. Po dlouhých čtyřech letech, kdy se bojovalo 
na mnoha frontách, na pevnině, ve vzduchu i na moři a o své životy přišlo mnoho mužů z celého světa, 
bylo dne 11. 11. 1918 v 11 hod vyhlášeno příměří na všech frontách. 
V posledním roce války si československé vojsko svými úspěchy v Rusku vysloužilo uznání a jednotlivé 
země začaly postupně v průběhu roku 1918 uznávat Československou národní radu a jejího předsedu 
profesora T. G. Masaryka. Již v průběhu roku 1918 byl tak budoucí Československý stát mezinárodně 
přijat. Prozatímní československou vládu ustavenou dne 14. října 1918 s předsedou T. G. Masarykem v 
čele uznaly během října postupně všechny spojenecké státy. Československo se tak dostalo do zcela 
výjimečné pozice, jelikož se stalo jediným nástupnickým státem Rakouska-Uherska ještě před konáním 
Pařížské mírové konference v roce 1919. 
Po všech mezinárodních dohodách a vyjednávacích procesech vydal večer 28. října Národní výbor 
první zákon, zákon o zřízení samostatného státu československého, a poté bylo zveřejněno provolání 
Národního výboru:  
 

„Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“ 
 
Tak došlo ke vzniku Československa! 
Československo jako takové trvalo celých 74 let. Získanou svobodu a demokracii v průběhu let svého 
trvání dvakrát ztratilo, nejprve druhou světovou válkou a poté vládou komunistů. I když 
Československo bohužel dne 1. 1. 1993 zaniklo a bylo rozděleno na dva samostatné státy Česko a 
Slovensko, můžeme 28. říjen 1918 považovat za nejdůležitější mezník historie českého národa. 
Data končící osmičkou jsou vzhledem k událostem českých dějin často považována za "osudová". Na 
osmičku končí datum bitvy na Moravském poli, založení Karlovy univerzity nebo vypuknutí stavovského 
povstání. Ne všechny osmičky nám však přinesly štěstí. Během uplynulých sta let pro nás naopak 
letopočet končící osmičkou několikrát přinesl události, které pro nás byly zdrcující, přelomové a 
můžeme říci i osudové.  
Rok  1938 – Mnichovská zrada.  
Rok 1948 – znamenal zásadní zvrat v dějinách Československa. Komunisté se chopili moci a udrželi si 
ji po následující čtyři desetiletí.  
Rok 1968 – invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a obsazení Československa Sovětskou 
armádou. 
 

Dnes se tady ale scházíme, abychom oslavily osmičky šťastné. Vznik naší republiky a konec první 
světové války, abychom vzpomněli na naše otce, dědy, pradědy, strýce, prostě muže, kteří z našich obcí 
bojovali za naši svobodu, za naší národní příslušnost, za náš domov. Abychom vzpomněli na ženy a 
děti, které utrpení první světové války musely snášet. Abychom vzpomněli na všechny, kteří se dnešního 
dne nedožili a svým počínáním a jednáním zajistili naši svobodu.  
Čest jejich památce a sláva naší republice. 



Začínáme slavit v Dožicích 
 
Nastoupení členové SDH ve slavnostních uniformách, zaparkovaná hasičská auta a místní obyvatelé 
netrpělivě očekávali 12. hodinu.  
 

 
 

Zazněla Česká státní hymna, poté byl položen věnec k památníku padlých v 1. světové válce a pak 
následoval proslov starostky obce Evy Kubové. Poté místostarosta Jan Spour přednesl podrobný popis 
historie vztahující se právě k Dožicím. 

 

 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vás rovněž jako paní starostka přivítal tady v Dožicích na pietním aktu spojeným s 
oslavami 100. výročí vzniku naší republiky a dovolte mi připomenout několik historických faktů z 
Dožic. 
Ani obyvatelům Dožic se nevyhnula mobilizace a mnoho místních muselo narukovat do armády. Byli 
odvedeni neznámo kam. Ani jejich blízcí nebyli obeznámeni s jejich současným pobytem. Branci sice 
psali prostřednictvím takzvaných feldpoustek, ale jestliže na nich bylo uvedeno místo pobytu 
odesílatele, byly odebírány bez dalšího doručení. Zanedlouho po začátku války dorazilo první 
oznámení o prvních mrtvých a raněných. O zajatých většinou žádné zprávy nebyly. Prvním padlým z 
Dožic byl Michal Marouš z čp. 39. Na začátku nikdo nepředpokládal, že válka potrvá tak dlouho. Jak 
se zvyšoval počet mrtvých a raněných, byla další a další potřeba doplňovat řady vojáků na frontách a 
bylo přistupováno k dalšímu a dalšímu vyhlašování odvodů. V posledním vyhlášeném odvodu byli 
odváděni muži od 18 do 50 let, takže se nezřídka stalo, že byl odveden otec spolu se synem. Postupem 
času se počet padlých stupňoval a na konci války se tady v Dožicích  zastavil na čísle 14. Byli to tito 
občané: Josef Sedlák, Jan Sedlák, Václav Marouš, Josef Bláha, Jan Kec, Michal Marouš, František 
Marouš, Václav Konvář, Václav Bystrý, Josef Kužel, Jan Šiška, František Kužel, Josef Lukáš a Josef 
Rodina. Čest jejich památce. 
Ani místní civilní obyvatelstvo nebylo ušetřeno válečných útrap. Život jim komplikovaly nejen 
scházející pracovní síly pro polní práce, ale i vzrůstající ceny potravin i všeho zboží. Byly například 
nařízeny bezmasé dny. V důsledku nedostatku pracovních sil v polním hospodářství došlo k výraznému 



snížení výnosů na polích, načež vláda reagovala posíláním válečných zajatců na výpomoc v 
zemědělství. Byly zavedeny lístky na chléb, cukr, mouku. Podle vládního nařízení směl každý občan 
týdně spotřebovat pouze 1,47 kilogramu chleba a 1 kilogram mouky. Mouka se mohla ve mlýnech mlít 
pouze na základě mlecích výkazů. Chtěl-li se hospodář se svou rodinou dosyta najíst, byl nucen obilí i 
jiné potraviny schovávat ve skrýších a skrýše neustále měnit, protože se nedalo nikomu věřit a lidé měli 
strach z udavačů. Spoustu poschovávaných potravin touto cestou podléhalo zkáze. Ke konci války a po 
jejím ukončení nastala téměř katastrofa v zemědělství. Jednak nebylo dost pracovních sil na obdělávání 
polí a jednak nebyl odpovídající stav dobytka, tudíž byl i nedostatek hnojiva pro rostlinnou výrobu. Byl 
nedostatek mléka i másla. Lidé byli podvyživení a v důsledku podvýživy se šířila epidemie tuberkulózy. I 
ceny ošacení vystoupaly do závratné výše. Důsledkem toho všeho dění byly krádeže na polích, v 
domech a na dráze. 
Během války začaly ve zbrojním průmyslu scházet kovy, a tak bylo přistoupeno k rekvírování, v první 
řadě hmoždířů, nádob z mědi a cínu, mosazné kování dveří, a protože potřeba byla stále větší, došlo i 
na kostelní zvony. Takže i tady v Dožicích museli místní občané přihlížet smutnému obřadu sejmutí 
zvonu z věže kostela sv. Michaela Archanděla. To se událo 20. prosince 1916. 
V takové stále se zhoršující situaci se konečně přiblížily poslední dny války a lidé i vojáci na frontě 
začali pociťovat, že se konečně blíží konec. Nadešel 28. říjen 1918 a v Praze za účasti spousty lidí 
vyhlásil Národní výbor samostatnost národa. Když dorazila zpráva o naší samostatnosti i sem do 
Dožic, občané uspořádali ve spolupráci se školou slavnost, na níž se slova chopil František Kodl, řídící 
učitel z Radošic. Byly zpívány národní písně a ozdobena většina domů červeno bílou barvou. Utrpení, 
prožité během války, vystřídalo nadšení z nově vzniklé republiky. 
To by bylo ve zkratce asi tak všechno a dovolte, abych Vás pozval do Radošic, kde budou vystaveny 
písemnosti, a nejen ty vztahující se ke vzniku republiky.              

  
 

Slavnost byla zahájena u pomníku padlých v 1. světové válce v Dožicích. Zde k pomníku padlých 
položili zástupci dožického SDH pamětní věnec. 

 

  
 

Dožické hasiče ocenila starostka obce pamětní vlaječkou 
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Také zde zazněly projevy starostky obce a místostarosty Jana Spoura: 
 

   
 

Vážení spoluobčané, 
stojíme na místě, kde před sto lety naši předkové oslavovali vznik samostatné republiky a s tím 
samozřejmě spojený konec 1. světové války. Tak jako v ostatních obcích, ještě nějakou dobu po 
oslavách vítali doma své navrátivší z války, ale bohužel se všem tak nepoštěstilo, a na pomníku, který tu 
byl postaven padlým, si můžeme přečíst několik jmen. Jsou to: Bouše Rudolf, Fořt Jan, Jirka Jaroslav, 
Jirka Kliment, Krch František, Kačena Václav, Malásek Josef, Malásek Jan, Pužej Josef, Pužej 
Jindřich, Petřík František, Říha Josef, Skuhravý Karel, Skuhravý Karel, Spour Josef, Šlajs Antonín a 
Šlajs František. Tito mladosmolivečtí občané museli položit oběť nejvyšší, a to vlastní život.  
V místní kronice není kronikářem moc zaznamenáno dění v obci kolem první světové války, krom 
několika všeobecných poznámek. Ale v této chvíli se sluší připomenout i jméno zmiňované na místním 
pomníku, které nepatří do seznamu padlých vojínů ve válce první. Patří k obětem na prahu války druhé. 
Je to jméno strážmistra Václava Staňka, který byl jednou z 262 obětí, jež položily své životy při obraně 
naší státní hranice před uzavřením mnichovské dohody. 
Václav Staněk se narodil 23. 7. 1912 v čp. 21. Po vychození základní školy v Budislavicích se vyučil 
tesařem a po absolvování základní vojenské služby se přihlásil k policii. Nejprve sloužil v Praze a v 
roce 1938 byl převelen do severního pohraničí, aby strážil hranici proti čím dál tím víc sílícím 
výpadům Henleinovců. Dne 25. září 1938 byl postřelen a na následky zranění zemřel. Dne 28. září 
2013 byl u příležitosti 75. výročí jeho úmrtí odhalen pomník v Brandově. 
Tato chvíle je vhodnou i pro to, abychom si řekli pár slov o historii zdejšího pomníku. 5. června 1921 
byl odhalen památný náhrobek, aby nám naše padlé rodáky připomínal. Avšak v roce 1936 bylo 
přistoupeno k výstavbě pomníku nového, aniž by kdokoli alespoň tušil, že bude pomník odhalen za 
velmi dramatických okolností. Byla uspořádána sbírka mezi občany, přispěl hasičský sbor a byly 
použity výnosy z divadelních her místních ochotníků. Dne 29. července byl pomník odhalen legionáři z 
okolních obcí a posvěcen farářem Františkem Šulcem z Budislavic. Dlouhý proslov vedl pan František 
Svoboda, řídící učitel ze Sulislavi, který byl místním rodákem. Po slavnosti bylo místním ochotnickým 
spolkem sehráno představení, při kterém se nešťastnou náhodou zabil teprve dvaadvacetiletý František 
Šlajs. Do té doby velmi zdařilá akce byla tímto strašným neštěstím okamžitě ukončena.  
Tolik ve stručnosti o první republice v Mladém Smolivci. 
 



Opět následovalo pozvání na hlavní část oslav do Budislavic, kde byl nachystán bohatý raut i odpolední 
a večerní program. Byla zde instalována výstavka k historii mladosmolivecka. 

 
 

      
 

Na žerď praporu mladosmoliveckého SDH byla starostkou obce připevněna stuha na paměť  
oslav 100. výročí vzniku republiky 

 

 
 

Čestnou stráž u pomníku na mladosmolivecké návsi stáli  
v dobových uniformách Radošičtí hasiči 

 
 

 
 

Slavnostnímu aktu přihlíželi mladosmolivečtí občané 
 

 
 
 
 



Přesouváme se do Starého Smolivce 
 

Následně slavnost pokračovala ve Starém Smolivci. I zde byl průběh oslav shodný jako v ostatních 
obcích. U pomníku padlých hrdinů v 1. světové válce. Po položení vzpomínkového věnce po zahájení 
Českou státní hymnou, byly předneseny projevy a oceněn Sbor dobrovolných hasičů Starého Smolivce. 
 

  
 

   
 

I zde zazněl projev místostarosty Jana Spoura: 
 

Vážení spoluobčané,  
vítám vás na další zastávce ve Starém Smolivci u pomníku padlých v 1. světové válce. Jak již paní 
starostka předeslala, je tento rok pro naši republiku velmi významným, protože oslavujeme nejen sté 
výročí vzniku naší republiky, ale i sté výročí od konce první světové války.  
Podobně jako v obcích ostatních tak i zde po vylepení plakátu na návsi, na kterém bylo tučně vytištěno 
MOBILIZACE, museli místní muži z vybraných ročníků zanechat své rozdělané práce a prakticky ze 
dne na den nastoupit do armády. Po prvních odvodech následovaly další a další odvodové vlny a 
během války se počet odvedených mužů zde ve Starém Smolivci zastavil na čísle 64. Po ukončení války 
se domů ve zdraví vrátilo 42 z nich, dalších 7 se vrátilo jako invalidé s různými stupni invalidity a 
bohužel 15 se nevrátilo vůbec. Byli to: Blovský Josef, Benda Karel, Handlík Karel, Hladík Jan, 
Kabátník Josef, Kuklík Jan, Kabátník Josef, Luhan Josef, Malý Václav, Petřík František, Průcha 
Václav, Petřík Josef, Tatar Vojtěch, Vaněček František a Vrtiš Josef. Čest jejich památce. Posledně 
jmenovaný zde po sobě zanechal ženu a pět dětí. 
Na památku naší samostatnosti byly v obci vysazeny lípy svobody. Slavnostní výsadba se konala 11. 
května 1919. O rok později, přesně 28. října 1920, při druhém výročí naší samostatnosti, byl odhalen 
pomník padlým v 1. světové válce. Pomník zhotovila kamenická firma z Příbrami za 2900 Kč. Na 
zaplacení nákladů byla uspořádána sbírka mezi občany a chybějící částku doplatil sbor dobrovolných 
hasičů. 
Možná si ti pozornější z vás všimli, že jsem četl patnáct jmen padlých vojínů a na pomníku je jmen 
šestnáct. Je to kvůli tomu, že je zde uveden Karel Kabátník z čp. 67, který byl oplakán jako padlý a jeho 
jméno je proto uvedeno na pomníku. Pan Kabátník se nečekaně vrátil počátkem léta 1924 živ a zdráv. 
Zmiňovanou prodlevu strávil v zajetí. 
Další zajímavostí je jméno Rudolfa Krátkého. Ten, stejně jako strážmistr Staněk v Mladém Smolivci, 
patří k obětem druhé světové války. Rudolf Krátký byl členem rožmitálské odbojové skupiny. Můžeme 
se o něm dočíst na informačním panelu na Formanské stezce ve spojení s Grigorijem Iljičem 



Pimonovičem, který při svém pobytu zde využíval Smolivecké pohostinnosti. Začátkem roku 1945 
začalo gestapo zatýkat jednotlivé členy odbojové skupiny a zřejmě některý z jejích příslušníků při 
tvrdých gestapáckých výsleších vyzradil jméno pana Krátkého a ten byl 20. února 1945 zatčen a 
uvězněn v Terezíně. V Terezíně byl vyslýchán a při epidemii tyfu ve věznici onemocněl a 
27. dubna 1945, když už se válka blížila ke svému konci, bohužel skonal. Pan Krátký zemřel ve věku 42 
let a doma po něm zůstala žena se čtyřmi dětmi. 
 

  
 

I ve Starém Smolivci se oslav zúčastnili místní občané 

 
Radošice – cíl našich oslav 

 

Oficiální část oslav byla zakončena v Radošicích. Zde probíhaly oslavy stejně jako ve všech našich 
obcích u pomníku padlých v 1. světové válce, zazněla Česká státní hymna, byl položen vzpomínkový 
věnec, následovaly projevy. 
 

   
 

Radošický projev místostarosty Jana Spoura: 
 

Vážení spoluobčané, 
jsme na poslední zastávce k uctění památky padlých v první světové válce u příležitosti stého výročí 
vzniku republiky. Paní starostka vás seznámila s historickým všeobecným děním, a mou milou 
povinností je vás seznámit s historickým děním, co se týče přímo Radošic. 
V místní pamětní knize je dění kolem války zaznamenáno velice podrobně, a proto se pokusím udělat 
velmi stručný průřez z této doby. 
V noci z 26. na 27. července 1914 jen málokdo spal, protože byli povoláni záložníci na vojnu. V každém 
stavení probíhalo loučení jinak, někteří se loučili se svými příbuznými, někteří dávali rady ohledně 
vedení hospodářství a jiní sepisovali poslední vůli. Ráno 27. července se na návsi sešlo mnoho lidí. 
Povolaní dali své poslední sbohem svým rodičům, láskám, ženám, dětem a dvěma vozy byli odvezeni na 
nádraží do Nepomuka. V první den z Radošic narukovalo 17 mužů do služeb armády Rakousko-
Uherska. V krátké době místní starosta pan Josef Pelák z čp. 14 byl nucen vyhlašovat další a další 
výzvy k odvodům. Jediní, kteří byli od odvodů ušetřeni, byli právě starostové a radní, alespoň prozatím. 
Jak válka postupovala, nebyli ušetřeni ani oni. Leda, když u odvodu prokázali, že jsou pro obec 
nepostradatelní, ale toto prokazování bylo velmi složité. Během války přišlo mnoho lidí o život a mnoho 



lidí se z front vrátilo s podlomeným zdravím, ale byli rádi, že přežili. Bohužel to štěstí nemělo 14 
místních obyvatel: Josef Bárta, Václav Bárta, Antonín Blovský, Václav Brejcha, Václav Kačena, 
František Moravec, Otto Moravec, František Šampalík, Václav Šampalík, František Šourek, Augustýn 
Tuháček, František Vaněček, Josef Vokurka a Karel Vokurka. Čest jejich památce. 
Vztahy mezi obyvatelÿ Radošic v době války, se obec zvláště na začátku války velmi semkla. Lidé si 
pomáhali a mohli se spolehnout jeden na druhého jako snad nikdy předtím. Nikdo na začátku netušil, 
že se za čtyři roky války lid tolik změní. Zprvu vzájemnou lásku vystřídalo rčení, kdo z koho. Lidé se 
začali bát jeden druhého a věřit se nedalo nikomu. 
Vláda vybízela obce, aby organizovali sbírky teplého prádla, vlny a různého listí, které bylo posíláno 
na frontu pro vojáky na vaření čaje.     I tady v Radošicích se několik takových sbírek ve spolupráci s 
místní školou uskutečnilo. Samozřejmostí této doby byly válečné rekvizice. Ty probíhaly tak, že se do 
obce dostavili nejčastěji dva úředníci z jiných obcí spolu s několika vojáky a prohledávali stavení jedno 
po druhém a nadbytečné zásoby jídla a dobytka zabavovali podle spotřební kvóty, která se stále 
zpřísňovala. 
Z postižených frontových oblastí byli po celém Česku ubytováváni uprchlíci, a i tady v Radošicích bylo 
ubytováno osm dospělých a dvě děti z Itálie. Ubytováni byli v bývalé škole čp. 20 a dostávali státní 
podporu denně 70 haléřů na osobu. Děti navštěvovaly i místní obecnou školu. Po čtyřech letech války 
nastal konec a byla vyhlášena naše samostatnost. To byl důvod k oslavě a jako ve většině měst a obcí, 
tak i tady se konaly oslavy vzniku republiky. Slavnost se konala 10. listopadu 1918, během níž 
probíhala sbírka, jejíž výtěžek odevzdal starosta Josef Pelák v Blatné ve prospěch našich legionářů, 
kteří se vraceli do své vlasti z cizích zemí ještě během roku 1919 a 1920. 
1. května 1919 byly vedle kapličky vysázeny lípy svobody. 1. srpna 1926 byl odhalen pomník se jmény 
padlých. 
 

 
 

I v Radošicích místní občané přihlíželi slavnostnímu aktu.  
 

 
 

Poté se účastníci oslav přesunuli do sálu Radošické hospody U Fialů, kde se konalo vyvrcholení našich 
oslav. Byla zde instalována výstavka o historii mladosmolivecka, o kterou byl velký zájem a moc se 
líbila.  

   



  
 

     
   

V přilehlém bílém stanu byl pro všechny nachystán bohatý raut. 
 

   
 

Kudrnáči s námi oslavili 100 let ČSR 
 

Tato hudební skupina vznikla v roce 2005 spojením několika členů dechové hudby Rožmitálské 
Venkovanky a muzikantů, žijících v kraji Březnicka-Rožmitálska. Většina jejich skladeb je založena na 
dechové sekci kapely, která dokáže známým hitům dodat originalitu a podat písně v trochu jiném světle 
než většina lidí zná. 
 

   
 

                   Kudrnáči na pódiu v sále radošické hospody U Fialů 
 
                                                                  



 
 

Vyvrcholení oslav 100. výročí vzniku naší republiky se konalo v hostinci U Fialů v Radošicích. Většina 
hostů dala přednost divadelnímu představení kasejovického divadla OREL. Jeho členové procestovali 
takřka celý kraj s nastudovaným programem situovaným do 20. až 30. let minulého století. Elegantní 
moderátorka Dana Matějková dokázala za zvuků dobové hudby jednotlivé dílky divadelní skládačky 
vtipně okomentovat.  
 

  
 

Předváděny byly šaty pro denní nošení s nezbytnými rukavičkami a vhodně zvoleným kloboučkem, 
večerní i elegantní plesové róby, doplněné drahými kožešinami. V další části vystoupení jsme viděli 
oblečení pro turistiku a volný čas, černobílé šaty pro hospodyňky, pumpky se sportovním sakem pro 
pány, plavky, které byly módní v té době, široké kalhoty pro odvážné dámy, kožené oblečení pro řidiče 
a další půvabné kousky z dob první republiky. 
 

     
 

     
 

       

Kasejovické retro divadlo OREL 



        
 

Vystoupení divadelní skupiny OREL si zasloužilo závěrečný potlesk všech přítomných. Přehlídka se 
opravdu všem moc líbila.  
 

Po skončení dobové módní přehlídky pokračovalo vystoupení hudební skupiny Kudrnáči. Skupina 
hrála až do 19. hodiny.  
Od 20 hodin se pak konala taneční zábava, kde všechny přítomné příjemně naladila skupina Rhytmic, 
která nám zahrála k tanci i poslechu ještě dlouho po půlnoci.  
 

 
Na závěr přidávám báseň redaktora časopisu Veřejná správa Jiřího Chuma, kterou věnoval prezidentu 
republiky Čížkov u příležitosti zdejších oslav 100 let republiky československé. 
 
 

     Sonet pro stoletou republiku 
 

        Kdo z nás by nepodlehl kouzlu vzniku! 
                  Vše nové zdá se být úžasné 
                    Než sežere to síla zvyku 
                   A kouzlo rychle vyhasne. 
 

                  Sto let už máme republiku 
                 A leccos nás v ní napadne 
            Než přižene se zástup dogmatiků 
                 A začnou křičet: tohle ne! 
 

          To bývá u nás po hospodách křiku 
           A do vlasů si vjedem bez cavyků 
           Když nás vlastenectví popadne. 
              Jaké je? Hodně záhadné! 
       Sto let už máme v genech republiku 
  A dál ji poneseme aspoň na hokejovém triku. 
 
 
 
Vážení spoluobčané, vážené hasičky, vážení hasiči,  
moc bych si přál, aby Česká republika mohla v roce 2045 oslavit další stoleté výročí, tentokrát sto let 
od konce 2. světové války a následně života v Evropě bez ničivých válek. Přispět k tomu můžeme a 
musíme již nyní.  
Rozhodujme o našich záležitostech na základě demokratických principů a nenechme si vnutit pozlátko 
konzumní společnosti a kultury. Všichni společně tvoříme budoucnost pro naše potomky. 
 

 

Ať žije svobodná a demokratická Česká republika, čest jejímu lidu! 
 

 
 

 



Oslavy pokračují 27. října 2018 
 

V sobotu 27. října se ve všech našich obcích konala slavnostní výsadba českého národního stromu – 
lípy. V Dožicích, Budislavicích, Mladém Smolivci, Starém Smolivci i Radošicích se sešli místní 
obyvatelé a společnými silami vysadili ve svých obcích mladou lipku. Lípy byly pořízeny za podpory 
Plzeňského kraje v rámci projektu „Lípy republiky 2018“. 
Slavnost zahájila mše svatá, která se konala v dožickém kostele sv. Michaela Archanděla. Mši sloužil 
páter Romański.  
  

    
 

 
 
 

Projekt MÁ VLAST – Cestami proměn 2018-2019 
 

Obec Mladý Smolivec se do tohoto projektu zapojila. Přihlásili jsme proměnu kostela sv. Michaela 
Archanděla v Dožicích. Podpořit tuto akci můžete na webových stránkách obce, kde najdete panel pro 
odkaz na hlasování. 

 

 
 

Dožický kostel sv. Michaela Archanděla, kde se konala slavnostní mše svatá 
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U hřbitova byla zasazena druhá lípa, tato v rámci projektu „Staleté kořeny“. Na vysazení obou lip se 
společnými silami podíleli všichni přítomní, tedy nejen muži, ale i ženy a děti. Jak dokazuje společná 
fotografie, budislavičtí obyvatelé se sešli v hojném počtu. 
 

   
 

Následně jsme se přesunuli na hřiště do Mladého Smolivce, kde nás už vyhlíželi hasiči (spolu s 
hasičskou technikou) a několik dalších místních občanů. Zde se lípa vysazovala u dětského hřiště.  
 

   
 

 
 

Další zastávka byla ve Starém Smolivci u pomníku padlých v 1. světové válce.  
 

   
 

Zde už netrpělivě vyčkávali místní obyvatelé, kteří se ihned zapojili do akce. Ruku k dílu přiložili nejen 
muži, ale i ženy a děti. 



 

 
 

Po skončení slavnostního aktu ve Starém Smolivci nás čekala poslední zastávka – Radošice. Zde čekalo 
bezkonkurenčně nejvíce obyvatel. Lopat a kropáčů se ujali místní hasiči a během chvíle už lípa 
spokojeně odpočívala v zemi. 
 

 
 

Radošických se sešlo na akci nejvíce 
 
Každá z našich obcí má svou lípu republiky, svého patrona nesoucího národní barvy, který bude obce 
krášlit po dalších 100 let. Jménem obecního úřadu děkuji všem zúčastněným, že si našli chvilku a 
podíleli se na druhé části oslav 100. výročí od založení Československa a současně i zanechání 
památky pro příští generace.          

                                                        Karolína Černá 

                                         
Vážení spoluobčané, 
v neděli, 11. listopadu 2018, přesně v 11 hod, to bylo sto let, kdy zavládlo příměří na všech frontách 
první světové války.  
Na základě rozhodnutí vlády uctíme památku padlých v první světové válce v neděli, 11. listopadu 2018 
v 13:30 hod tak, že se na všech místech naší země rozezní sirény a kostelní zvony po dobu dvou minut a 
dvaceti sekund. 
Sirény a zvony se rozezní i v našich obcích a proto věnujte krátkou vzpomínku všem, kteří za naši 
svobodu položili své životy. 
 

Děkuji a vzpomínejte s námi.                                                              Eva Kubová - starostka obce 



Na úplný závěr publikace: 
Můžeme konstatovat, že oslavy 100. výročí založení naší republiky se v našich obcích vydařily. Počasí 
bylo vlídné, i když občas zafoukal studený vítr. Naše poděkování patří organizátorům oslav, zejména 
obecnímu zastupitelstvu v čele s paní starostkou Evou Kubovou, místostarostovi Janu Spourovi a 
zástupcům jednotlivých sborů dobrovolných hasičů. Stejně tak si naše poděkování zaslouží občané 
našich obcí, kteří se v hojném počtu oslav zúčastnili.  
Slavnostní vysazování lip – stromů republiky se uskutečnilo za nevlídného počasí, chvílemi nás 
zaskočil i déšť. Ale ani špatné počasí neubralo nic na tomto slavnostním aktu a jak je vidět zejména na 
společných fotografiích, sešlo se nás dost. 

 

     
 

 
                                              Fotografie v publikaci: Luděk Blovský, Karolína Černá a Zdeněk Hřebejk 


