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Slovo úvodem – rok 2015 je rokem oslav 
 

Rok 2015 je rokem významných výročí nejen pro náš sbor 
dobrovolných hasičů. 6. července 2015 uplyne 600 let od 
Husovy mučednické smrti. Od roku 1990 v Plzni v měsíci 
květnu každoročně pořádají oslavy nazvané Slavnosti 
svobody. Z celého světa přijíždějí lidé, aby s obyvateli 
města a s americkými veterány oslavili osvobození města 
v roce 1945. Slavnosti svobody v roce 2015 připomenou 
70. výročí osvobození Plzně americkou armádou a 70. 
výročí konce 2. světové války. 
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), které 
sdružuje i sbory dobrovolných hasičů v obcích a městech, 
chystá v roce 2015, tedy v roce, kdy si náš sbor připomíná 
120 let od svého založení, svůj již V. sjezd. Bude se konat 
4. – 5. července v Pardubicích.   
Tato největší zájmová organizace v České republice 
sdružuje 350000 členů v 7780 sborech s počtem cca 70000 
dobrovolných hasičů, jejichž počet stále stoupá.  
 

Významným dnem pro náš Hasičský sbor je 7. březen roku 
1895, kdy byl sbor založen. Již 120 let jsou stále připraveni 
členové této organizace pomoci občanům při mimořádných 
škodných událostech, při likvidaci nejen velkých požárů, 
ale i následků velké vody a jiných pohromách, za každého 
počasí, v každou denní či noční dobu, za každého režimu, 
které tento sbor přežil. 
 

Určitě jsou některé důležité události vynechané, možná se 
zde najdou i chyby, ale použity byly originály záznamů z 
protokolů z jednání výborů, zápisy z členských schůzí či 
valných hromad, citace z kronik obce i sboru, vyprávění 
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pamětníků, stejně tak hledání informací na stránkách 
internetu. 
S hrdostí ale můžeme konstatovat, že dnešní členové sboru 
plní bez chyby své poslání – chránit majetek, zdraví a 
životy obyvatel. Stejně tak se členové sboru podílejí na 
kulturně-společenském životu obce. Záslužná je jejich 
brigádnická činnost. Lze konstatovat, že jsou ve své 
činnosti obci i občanům k užitku, stejně tak, jako byli jejich 
předci. 
Všem současným členům SDH Mladý Smolivec je třeba 
poděkovat za jejich obětavou a nezištnou pomoc svým 
spoluobčanům, za práci s mládeží, za vzornou reprezentaci 
obce i za přípravu oslav nejen letošního výročí. 
Připomeňme si při této příležitosti historii našeho Sboru, 
události veselé i smutné, které se na akcích SDH odehrály 
a zavzpomínejme i na ty členy a další spoluobčany, kteří 
již nejsou mezi námi. 
Doufejme, že se náš sbor dožije ještě mnoha významných 
výročí, jako je to dnešní, aby se i následovníci současných 
členů mohli s hrdostí hlásit ke svému Sboru a že bude i 
nadále ctí každého být hasičem v Mladém Smolivci. 
 

      
 

                     Znak SH ČMS                    Rok 2014 – 150. výročí 
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Budova Obecního úřadu, hasičárny a hospody Na Rychtě před rekonstrukcí 

 

 
 

Stejná budova po rekonstrukci – 2014 
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Slovo starostů SDH a OÚ Mladého Smolivce 
 

Vážení spoluobčané, hasičky, hasiči,  
uplynulo už mnoho let od vzniku našeho sboru, který byl založen již 
v roce 1895, tedy před 120 lety. Nikdo z nás nepochybuje o poslání 
našich předků, kteří tento sbor založili. Od počátku jeho založení 
bylo základním posláním chránit životy a zdraví obyvatel, majetek 
před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 
událostech a při živelných pohromách. Je dobré, že mezi námi stále 
žijí nadšenci, kteří naplňují tuto myšlenku a sbor vedou a uchovávají 
pro další generace. Během let se členové sboru podíleli a stále 
podílejí i na kulturním vyžití v obci, pořádáním bálů a zábav. Stejně 
důležitá je jejich brigádní činnost. Také nebylo zapomenuto na děti, 
které si sbor vychovává jako svoje nástupce. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti 
našeho sboru, všem kteří nám pomáhají a podporují nás v naší 
činnosti. A samozřejmě chci poděkovat všem hasičům minulým i 
současným za jejich odvedenou práci, která nebývá lehká a také za 
to, že věnují svůj volný čas nejen reprezentaci obce ale i činnosti pro 
nás všechny.   
                               Miroslav ŠUSTR, starosta SDH Mladý Smolivec  
 
Vážené hasičky, vážení hasiči, 
rok 2015 je pro vás rokem oslav, rokem hodnocení vaší dlouholeté 
činnosti a plánů do let příštích. Hasiči byli a jsou symbolem každé 
obce, mimo své základního poslání – chránit život a majetek lidí, 
zajišťují také kulturní život v obcích, organizují hasičské soutěže a 
zapojují do hasičiny děti. SDH Mladý Smolivec je v naší obci jediný 
spolek s tak dlouholetou tradicí. Minulých 120 let jste našim 
občanům a naší obci pomáhali a přinášeli zábavu a kulturní zážitky. 
Já věřím, že vaše dnešní generace hasičů v tom bude pokračovat a že 
budete na našem území působit mnoho dalších let. Přeji vám k vašim 
kulatým narozeninám hodně příznivců, málo ohňů a hlavně stále 
zapálené hasičky a hasiče ve vašich řadách. 
                                                             Eva KUBOVÁ, starostka obce 
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Střípky hasičské historie ze světa i ČR  
 

Boj člověka proti požárům zahrnuje celé lidské dějiny. Přesněji, 
snahu o zvládnutí ohně. Protože oheň má ve vývoji společnosti 
velký význam a stal se jedním z civilizačních prvků.  
 

O začátcích bojů s ohněm se dočítáme v 10. století př. Kr., kdy 
stavitel Vitrius, žijící za Caesara a Augusta, popisuje, že již 
před 200 lety př. Kr. učený Ktesibius z Alexandrie zhotovil 
hasičské čerpadlo. Poté byl jen krůček k vynálezu stříkačky, 
které byly používány v Egyptě, Římě a Římany obsazeném 
území – v podstatě s různými vylepšeními se používaly až do 
18. století. 
  

 
  

Hasiči v Pekingu obsluhují primitivní ruční stříkačku. 
Vodu dodával lidský řetěz v kbelících. 

 

Velké požáry vesměs dřevěných domů středověkých měst vedly 
k tomu, že panovníci či představitelé měst vydávali směrnice, 
jak požárům zabraňovat a jak je hasit. Obdobně pak tomu bylo 
v následujících stoletích na feudálních panstvích.  
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Požární instrukce byly v podstatě stejné, jen podrobnější.  
 

 
 

Obrázek z 15. století zachytil, jak primitivní byly v té době  
používané středověké metody boje s ohněm 

 

Nařízení přibývalo, ale požárů neubývalo – ruční stříkačky 
nevyžadovaly tolik odborné obsluhy ani po roce 1610, kdy 
Holanďan Van Den Heiden přišel s vynálezem hadice. Poté 
byly hadicemi vybaveny i ruční stříkačky. 
 
Snahy Marie Terezie vytvořit pevný, centralizovaně řízený stát, 
našly odezvu i v požární ochraně, když v roce 1751 vydala 
"Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny 
markrabství moravského", v roce 1775 pro pražská města a pro 
venkov, pro slezské vévodství o rok později. Třicet let poté pak 
její syn Josef II. vydal opět požární řády s platností pro naše 
země, kde byly uvedeny povinnosti i pro obyvatele.  
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Důležitou změnu přinesl až vynález parního stroje, který velmi 
ovlivnil rozvoj požární techniky – parní stříkačky byly velmi 
výkonné a umožňovaly dopravit vodu na větší vzdálenosti. 
Byly ale hmotnější, drahé a vyžadovaly odbornou obsluhu – 
šikovného strojníka. To vedlo k tomu, že ve velkých městech a 
továrnách byly ustavovány skupiny profesionálních pracovníků, 
které měly na starosti i hašení požárů. Než ale byly tyto 
jednotky vyčleněny pouze k hašení požárů, uplynulo mnoho let. 
 

Hogarthova kresba z roku 1750 zachycuje obvyklý chaos 
panující během zásahů britských hasičských sborů konku-
renčních pojišťoven, kdy si rivalové často při zásahu záměrně 
překáželi.  
 

 
 

Chaos při hašení v Londýně – r. 1750 
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V Praze, když byl ustaven v roce 1853 první placený hasičský 
sbor, museli jeho členové ještě několik let zároveň zametat 
ulice.  
   

Cechy sehrály rovněž důležitou roli – cechovní mistři museli 
pravidelně vysílat tovaryše do požárních záloh.  
Byly vyžadovány znalosti, připravenost a velmi dobrá fyzická 
úroveň zasahující skupiny.  
 

Rozhodující opatření v rozvoji sborů dobrovolných hasičů bylo 
vydání "Řádu policie požárové" v 70. letech 19. století. Hlavní 
zásady tohoto řádu platily až do roku 1941.  
 

V průběhu druhé poloviny 20. století se požární ochrana 
rozvíjela v reakci na rychle se proměňující svět stále závratným 
tempem. Postupně vznikaly nové technologie a materiály, 
zatímco hasiči se museli současně přizpůsobovat neustále se 
měnící náplni své práce při hašení požárů a při záchranných 
operacích spojených se stále větším rizikem. 
 
Jak se v poválečném období zlepšovala kvalita bydlení, ubývalo 
současně mnoho tradičních příčin požáru ve starší zástavbě: 
otevřené ohně, petrolejová a naftová kamna a stísněné prostory 
určené k přípravě jídla.  
 

Součástí nových staveb se již staly nezbytné prvky sloužící 
k ochraně před vypuknutím požáru, přičemž se nezapomínalo 
ani na lepší únikové cesty pro případ jejich vzniku.  
 
Přes všechna uvedená vylepšení však oheň představuje i nadále 
hrozbu. V moderních obydlích se nachází spousta hořlavého 
materiálu včetně plastických hmot a dalších hořlavých látek. 
Pokud jsou tyto látky vystaveny ohni, uvolňuje se z nich značné 
množství hustého jedovatého dýmu. 
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Rozšířené využívání elektřiny a rostoucí počet domácích 
elektrospotřebičů vede rovněž ke zvyšujícímu se počtu požárů, 
způsobených poruchami elektrických zařízení nebo jejich 
nesprávným používáním.  
 

V současnosti se jako velmi problematické z hlediska požární 
ochrany jeví rozšiřování solárních panelů jako zdroje elektrické 
energie. 
 

 
 

Na střechách některých budov lze spatřit solární panely 
 

Když vypukne požár v domě, na kterém jsou umístěné solární 
panely, může se jeho hašení řádně zkomplikovat. Dojde-li 
k požáru takového domu, hasiči v první řadě zajišťují úplné 
vypnutí elektrického proudu. Pokud není jisté, že je elektrický 
proud v postiženém úseku zcela vypnut, bude zásah hasičů 
značně omezený, v některých případech i téměř nemožný.  
 

V extrémních případech může dojít k situaci, kdy budou hasiči 
nuceni hasit pouze některá místa domu a jen kontrolovat, aby se 
požár nerozšířil na okolní budovy. 
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První hasičské noviny – Český hasič 
 

Časopis věnovaný zájmům hasičským a pojišťovacím.  
Toto ukázkové číslo bylo vydáno 25. dubna 1878 v Klatovech. 
 

 
 

Hasičské noviny 
 

List Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Náš sbor tento 
tisk předplácí a využívá informace z Hasičských novin. 
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Patron hasičů – svatý Florián 
 

Uplynulo již více jak 1700 let od mučednické smrti sv. 
Floriána, patrona hasičů. Mnohé legendy o Floriánově životě 
mají historicky reálné jádro. 
 

     
 

Datum narození Floriána není doloženo. Byl pokřtěn a 
vychován křesťansky. Po několika letech služby důstojníka 
vojska se stal šéfem kancléře císařského místodržícího v 
římském Laurinku, což je dnešní Lorch u Ennsu v Horním 
Rakousku. Aquilinus dal příkaz Floriánovi, aby ze státních 
úřadů propustil všechny křesťany. Florián to neudělal, vystoupil 
z jeho služeb a žil pak v Cetiu. Na začátku 4. století velel 
posádkám některých římských vojenských stanic podél řeky 
Dunaje.  
Když se doslechl, že v celé provincii jsou jeho souvěrci 
zatýkáni a žalářováni, rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je 
povzbudil. Údajně dokonce osnoval jejich tajné osvobození. Při 
pokusu dostat se do žaláře byl však zatčen a předveden před 
místodržícího a vyšetřující soudce jej nechal krutým způsobem 
mučit. Když Florián odmítl odpřísáhnout zapření víry, byl jako 
křesťan odsouzen císařským správcem k smrti utopením.  
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Soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě, ani jeho 
bezúhonný život a vydal ho do rukou katů, kteří mu přivázali na 
krk mlýnský kámen a nechali ho svrhnout z mostu do řeky. Byl 
to tehdejší obvyklý způsob poprav. 
Z mlýnským kamenem na krku stál prý dlouho na mostě přes 
řeku Emži u římské pevnosti Laureacum. Legionáři odmítli 
vykonat rozsudek, svrhnout velitele do řeky. Nakonec přiběhl 
jakýsi cizí člověk, surově do odsouzence vrazil a shodil ho z 
mostu.  
Legenda říká, že Floriánovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na 
skalku a tam ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané a divá zvěř 
zhanobit. Tam ho nalezla a na svém statku pohřbila odvážná 
křesťanská vdova Valerie z Lince.  
 

 
 

Dnes zde stojí město St. Florian 
 

A proč se vlastně sv. Florián stal patronem hasičů?  
Byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se k 
hašení. Floriánovo "hasičství" je také možné vyložit jako hašení 
požáru lidské zloby a nenávisti. 
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Hasičská modlitba I 
 

Nechť kdekoli oheň plane 
já splním svoji povinnost 
pro záchranu životů Pane 

dej mi síly dost. 

V náručí vynést dítě 
když ještě nevypršel čas 

ale i starce, matku 
která má šedý vlas. 

Stále na stráži stojím 
protože povolaný jsem 

před ohněm blízké chráním 
a pomoci chci všem. 

Když z tvé vůle se má stát 
že sám při tom život ztratím 

požehnej Pane mé rodině 
a laskavou rukou vrať jim 

co při plnění poslání 
jsem jiným lidem dal. 
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Historie hasičství v Mladém Smolivci 
 

V naší oblasti byl jako jeden z prvních sborů založen sbor 
hasičský v Kasejovicích, a to již v roce 1878. Později 
docházelo k zakládání sborů také na vesnicích. V Mladém 
Smolivci byl založen hasičský sbor 7. března 1895. Tomu 
ovšem předcházelo zapojení občanů naší obce do vedení 
sboru ve Lnářích. Tento sbor byl založen 6. srpna 1893. 
 

6. ledna roku 1898 v hostinci Jana Hrby čp. 41 na jednání 
valné hromady našeho sboru bylo oznámeno, že sbor jest 
členem zemské ústřední jednoty hasičské prostřednictvím 
Župy horažďovické. 
 

O čemž svědčí zápis v kronice: 
 

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 zakoupe-
na a s úspěchem užívána. 
 

 
 

Hasičská stříkačka z roku 1895 
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K uskladnění potřebných předmětů sloužila po dlouhé roky 
hasičská kolna, postavená v roce 1902, která byla umístěna 
na návsi před domem číslo 29, v prostoru, kde se nyní 
nacházejí obecní vývěsky. Sloužila až do roku 1977, kdy 
byla dostavěna nová požární zbrojnice v čp. 95.  
 

 
 

Na fotografii je vyznačena hasičská kolna 
 

Dne 2. června 1935 byla na jednání obecního zastupitelstva 
projednána žádost hasičů o úpravu vjezdu do hasičského 
skladiště. Bylo jednohlasně rozhodnuto, by se vjezd upravit 
dal, poněvadž toho zvláště v době zimní potřeba jest. 
 

O prvním veřejném cvičení hasičů je v kronice zapsáno: 
 

4. srpna 1895 podnikl náš sbor hasičů první veřejné 
cvičení, při tom byla též stříkačka posvěcena, pak se 
odbývala zahradní slavnost při níž ochotníci z Budislavic 
sehráli pěkné divadlo České Amazonky a výsledek byl pro 
náš sbor přízniv. 
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Katastrofální následky měla povodeň, kterou vyvolala prudká 
průtrž mračen nad Třemšínem 20. června 1895, kdy během 
tří hodin spadlo takové množství srážek jako v průměru za tři 
měsíce. Voda zničila nebo vážně poškodila 10 rybníků na 
Smoliveckém potoce. 21. června dorazil vodní příval do 
Blatné. Ve Lnářích kulminovala voda při zdi pivovaru na 63 
cm, celkové škody byly jen na velkostatku odhadnuty na půl 
milionu zlatých.  
 

Lomnice jako jediná říčka v Plzeňském kraji nepramení a ani 
neústí. Její tok začíná na svazích Třemšína ve Středočeském 
kraji, pak na cca šestikilometrovém úseku okolo Mladého 
Smolivce protéká Plzeňským krajem, aby vtekla do rybníka 
Divák, ležícího již v Jihočeském kraji. Na konci své pouti 
ústí do Otavy. V některých pramenech se Lomnicí označuje 
tok až od Blatné, od pramene k Blatné pak jako Smolivecký 
potok. 
 

V kronice SDH Mladého Smolivce se dočteme: 
20. června 1895 přišla průtrž mračen, veliká povodeň vody 
vysoko stoupala takže obydlí při vodě ležící úplně zatopila. 
Panský čeledín, který jel po silnici, byl proti mlýnu proudem 
stržen, těžce z nebezpečí vyvázl když chtěl potah vypřáhnout. 
Náruční vůl však utonul a byl i z vozem odplaven.  
 

Na odstraňování škod z této ničivé povodně se podílel i právě 
založený Hasičský sbor naší obce. Byla to jeho první ostrá 
akce na pomoc občanům, která dokázala, že založení sboru 
hasičského v naší obci byl počin užitečný a správný. 
 

V prosinci r. 1903 byl publikován přehled sborů v působnosti 
župy Blatenské. Jednalo se o hasičské sbory těchto obcí: 
Bělčice, Budislavice, Blatná, Hornosín, Hradiště, Chlum, 
Lnáře, Oujezdec, Pole, Radošice, Mladý i Starý Smolivec.   
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Sbor hasičů v působnosti župy Blatenské 
Zaznamenáno v publikaci Obecní a okresní samospráva 
Blatenska a Březnicka z roku 1932 
 

Mladosmolivecký Hasičský sbor byl zařazen do působnosti 
Hasičské župy Blatenské se sídlem ve Lnářích ihned po 
jejím založení. Hasičská župa Blatenská pod č. 105 byla 
založena roku 1899 ve Tchořovicích Karlem Vavřínkem, 
řídícím učitelem ve Lnářích, který pomáhal založit i župu 
Podtřemšínskou.  
 

Prvními činovníky župy Blatenské byli zvoleni: starostou 
sboru Karel Vavřínek, jeho náměstkem Václav Brabec, 
učitel v Radošicích, jednatelem sboru Martin Ruth, učitel 
ve Lnářích, pokladníkem Petr Kohout, mlynář ve Lnářích, 
dozorcem Josef Váně, obuvník v Bělčicích. 
 

V roce 1929 čítala župa Blatenská 53 sbory, včetně sboru 
hasičů v Mladém Smolivci, který v tomto roce měl činných 
20 členů a potvrzen je i rok vzniku sboru 1895. 
 

Od roku 1929 byl zřízen Župní technický sbor, čítající 16 
členů. Jeho úkolem byl nácvik s veškerým hasičským 
náčiním, se sekyrkami, cvičení prostných a pořadových, 
čímž dosáhl se jednotný nácvik v celé župě, jak s nářadím, 
tak i ve velení.  
 

Roku 1931 jsou připomínáni i okrskoví samaritáni-dozorci.  
Mezi nimi je uváděn i František Chochol, rolník v Mladém 
Smolivci.      
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Nahlížíme do peněžního deníku župy Blatenské 
 

Odvod finančních prostředků od hasičského sboru Mladý 
Smolivec do župní pokladny. Platby od roku 1899, kdy 
byla Blatenská župa se sídlem ve Lnářích založena. Tehdy 
měl náš sbor 30 členů.  
 
 

 
 

Platby za roky 1899 až 1905 
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Pokračování ukázky z peněžního deníku župy Blatenské 
 

 
 

Platby za roky 1906 až 1911 
 

Tyto dokumenty se nacházejí v hasičské zbrojnici SDH ve 
Lnářích. Zřejmě zde zůstaly z doby, kdy župa Blatenská 
měla ve Lnářích své sídlo.  
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Čteme v knize Obecní a okresní samospráva  
Blatenska a Březnicka r. 1932 
  

 
 
V závorce je uváděn rok založení hasičského sboru obce a 
počet přihlášených členů na rok 1929. I zde je uváděn rok 
založení našeho hasičského sboru 1895 s počtem hasičů 20. 
V textu je to vyznačeno. 
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První členové Hasičského sboru byli zapsáni do matriční 
knihy Hasičského sboru naší obce dne 25. března 1895.  
 

jméno   funkce  čp.      narozen 
 

František Siblík   velitel  67   24. 4. 1861 
František Krejčík   podvelitel  11    1. 6. 1853 
Josef Sloup    jednatel  18    7. 6. 1862 
František Panuška   zbrojmistr  12   27. 7. 1861 
Jiljí Hlinka    člen   50     1. 8. 1851 
Jan Spour    člen   56   24. 7. 1854 
Vojtěch Vokurka   člen   60  16. 2. 1864 
František Chochol  člen  55   30. 9. 1867 
Josef Sloup    člen  53    8. 3. 1871 
Vojtěch Krejčí   člen  46  14.10.1868 
Josef Hlinka   člen  13  13. 3. 1859 
Karel Sedláček   člen    3  18. 1. 1867 
Josef Malásek   člen  35  27. 6. 1857 
Václav Suda   člen    8    3. 6. 1877 
Josef Svoboda   člen  29    9. 2. 1865 
Josef Šmíd    člen  70   23.11.1873 
Josef Sedláček   člen    3  30. 3. 1872 
Jiljí Horák    člen  49  17. 8. 1866 
Karel Maršík   člen  23  21. 1. 1871 
Jan Kačena    člen  39    6. 1. 1853 
 

Vojtěch Suchý   člen občan Čížkova 23. 4. 1877 
 pracoval v Mladém Smolivci jako mlynářský pomocník, v roce 
1919 se pak do Smolivce přistěhoval a obýval domek čp. 37 
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Některé další zápisy v obecní kronice: 
 

– 17. července 1898 účastnil se náš sbor s okolními sbory 
důstojné oslavy Františka Palackýho, přičemž byl pořádán 
výlet na Stráž, kde bylo promluveno o životě a působení 
oslavence, též o významu zrušení poddanství a roboty, což 
bylo bouřlivým potleskem přijato. 
 

– V roce 1909 byla zakoupena nová dvoukolová stříkačka 
 

 
 

Dvoukolová stříkačka od firmy Smékal ze Smíchova 
 

– 5. července 1926 hasičský sbor uspořádal večerní 
dobovou oslavu Husovu, které bylo skorem veškeré 
obecenstvo přítomno, pak bylo o významu oslavy promlu-
veno a národní písně a hymna Kde domov můj byly zapěty, 
což při zápalu hranice činilo velmi pohnutý dojem. 
 

Tatáž slavnost, kterou pořádal Hasičský sbor, se opakovala 
i v dalších letech, než byla v době okupace zakázána. 
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Čtenářsko ochotnická činnost sboru 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Mladém Smolivci se nedlouho 
po svém založení věnoval také vzdělávání občanů – založil 
svoji knihovnu. Pořádal i taneční zábavy a divadelní 
představení. Na výborové schůzi konané dne 10. 3. 1904 
bylo usneseno, by sbor pořádal divadelní hru, po svátcích, 
kdykoliv se ku hře připraví.  
 

Počátkem roku 1907 byl sborem a panem Bohumilem 
Hlinkou založen čtenářsko ochotnický spolek hasičský. Na 
členské schůzi 19. ledna 1908 se rozhodlo, že sbor 
dobrovolných hasičů a čtenářsko ochotnický spolek 
hasičský budou tvořit jeden celek.  
 

V knize protokolní SHD se dočteme:  
 

Dne 2. února 1907 sehrál sbor dobrovolných hasičů divadelní 
představení „Sedlák přísežník“ za řízení a spoluučinkování 
zdejšího občana Bohumila Hlinky. Divadelní představení se nad 
očekávání zdařilo, zbylo čistého zisku 40 K. Z tohoto výsledku 
usnesl se správní výbor sboru dobrovolných hasičů na schůzi 
dnešní, by zřídilo vlastní jeviště a celý výše jmenovaný zisk se 
pro začátek na zřízení věnoval a co bude více třeba, by se 
uhradilo ze spolkové pokladny.  
 

V roce 1925 byl čtenářsko ochotnický spolek likvidován a 
u sboru zřízen tzv. Vzdělávací odbor, který měl ten samý 
úkol co měl likvidovaný spolek. Tedy v prvé řadě pořádání 
divadelních představení, výletů, přednášek, prostě všechno, 
co se týče vzdělávací a osvětové činnosti. Pořadatelem a 
režisérem zvolen byl přítel Antonín Mašek.    
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Již v únoru 1926 byla projednávána na výborové schůzi 
příprava maškarního plesu. Velitel informoval výbor o 
tom, že sbor dostal od sládka ve Lnářích 50 litrů piva co 
vstupné na ples. 
  

 
 

Historické foto – pivovar ve Lnářích 
 
 

 
 

4. dubna 1926 byla sehrána divadelní hra Lešetínský kovář  
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V Mladém Smolivci byla hrána na novém jevišti s novými 
kulisami, které maloval a dodal po mnohých urgencích pan 
Petránek z Prahy.  
 

17. dubna 1927 místním ochotnickým spolkem na novém jevišti 
bylo sehráno velmi zdařilé představení Psohlavci, které svým 
obsahem a pěkným provedením obecenstvo jímal a uchvacoval.  
 

V následujících letech byla sehrána divadelní představení: 
 

V roce 1927  „Slib u jeslí“  
            1928  „Za svobodu“  
  1940  „U potoka za mlýnicí“ 

 1941  „Románek na horách“  
„Královna Dagmar“ 

  1942  „Má matička chudá byla“  
„Maryša“ 

  1943  „Na Milčickej rychtě“  
„Milostpaní ševcová“,  

           „Boží trest“  
 1944  „Divoké srdce“  

„Poslední muž“ 
 1945  „Paličova dcera“ 
 1946  „Advokát v rodině“ 

             „Praha je naše“ 
  „Ráj srdce“ 

 1947  „Vojnarka“  
 „To byla noc“ 

 

Divadelní představení v období 2. světové války byla 
sehrána v režii bratrů hasičů Josefa Sloupa a Antonína 
Maška. Výčet představení není úplný, ale většina her byla 
pro velký úspěch hrána opakovaně. 
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V tehdejší době byly v okolí další ochotnické spolky, které 
si hrály navzájem pohostinská představení. Bylo běžné, že 
za divadlem lidé chodili i několik kilometrů pěšky. 
 

V následujících letech se projevil nástup televizního 
vysílání, který velmi oslabil zájem o ochotnické divadlo.  
 

28. července 1914 byla vyhlášena světová válka. 
 

V kronice Mladého Smolivce je k událostem v 1. světové 
válce uvedeno: 
 

1918. Hrozná válka také v naší obci značný počet obětí si 
vyžádala a mnozí z nich neznámo ani kde svoje kosti složili, 
neboť na různých bojištích rozptýleni byli a žádných zpráv o 
nich pozůstalí neobdrželi. 
Jména jejich budiž uvedena na náhrobku na mladosmolivecké 
návsi. 
 

5. června 1921 odhalen byl padlým našim vojínům 
památný náhrobek, který nám naše soudruhy vždy 
připomínati bude co jsme ve válce ztratili. 
 

 
 

Na fotografii budování památníku obětem 1. světové války 
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29. července 1936 byl na návsi obce odhalen a posvěcen 
renovovaný památník padlých v 1. světové válce. K tomu 
konala se velkolepá oslava, která se ale nešťastně skončila. 
 

K celé této události se dočteme v kronice následující: 
 

Když bylo obecenstvo seřazeno kolem pomníku, uvítáno a 
zahájen byl další pořad. Odhalení přítomnými legionáři 
z okolních obcí, posvěcení pomníku, proslov pana děkana z 
farnosti Budislavické a pak dlouhý proslov pana Františka 
Svobody, řídícího učitele ze Sulislavi u Plzně, zdejšího rodáka z 
čp. 29. Vše bylo plynně odbyto za příznivého počasí ku 
spokojenosti všech přítomných.  
Odpoledne pak bylo uspořádáno divadelní představení  
v hostinci pana Františka Skuhravého v čp. 41 pod názvem 
„Srdcem i pěstí“ za přehojné účasti z dalekého okolí. 
(Autorem hry z roku 1928 byl František Kňourek, učitel, 
dobrovolný hasič a člen Sokola v Charvátské Nové Vsi, autor 
mnoha dalších her určených zejména pro ochotnické soubory.)  
Když pak při scéně, kdy přišli četníci hledat vojáky (zběhy) do 
statku, utíkal z jeviště Antonín Šlajs, představující vojáka zběha, 
byl tak rozčilen, že nešel za oponou vykázanou cestou, nýbrž 
uhnul se doleva skočil než se kdo nadál na bodlo četníka, který 
byl připraven jíti na jeviště. Skočil tak nešťastně, že nabodl se 
na vojenské bodlo do prsou přímo k srdci tak, že byl přítomnými 
zachycen a odveden do vedlejší místnosti a v pěti minutách byl 
mrtev. Následkem této nešťastné tragédie bylo ihned divadelní 
představení zastaveno a každý byl ohromen a litoval mladého 
(22 roků) nešťastníka.  
 

Tak smutně skončena byla tato slavnost tak zdařile započatá.   
 

Divadelní hra Pěstí i srdcem, přerušená tou tragickou událostí, 
byla následně dohrána 27. září téhož roku za hojné účasti. 
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V kronice obce se k odhalení památníku dočteme: 
 

 
 

Zápis události v obecní kronice 
 

Hrozná válka také v naší obci značný počet obětí si vyžádala a 
mnozí z nich neznámo ani kde svoje kosti složili, neboť na 
různých bojištích rozptýleni byli a žádných zpráv pozůstalí o 
nich neobdrželi. Jména jejich budiž na památníku uvedena:   
Rudolf Bouše padl na srbském bojišti, Anton Šlajs a Josef Říha 
padli na ruském bojišti, František Petřík zemřel v nemocnici na 
následky zranění. Dále se z válečné vřavy nevrátili dva synové 
Maláskovi, dva synové Pužejovi, dva synové Jirkovi, Josef 
Spour, František Šlajs, Karel Skuhravý, Václav Skuhravý, Jan 
Fořt, Václav Kačena. František Krch zemřel v ruském zajetí.  
 

Přinášíme závěrečná slova památného pozdravu, zároveň všem 
i nám neznámým bratrům.  
 

Jen Vaše svaté hroby tam zůstanou, čas zničí prosté Vaše kříže, 
déšť smyje na nich poslední pozdrav v mateřské řeči a jen šustot 
trávy nebo šumot chmurného lesa tam v neznámu nad Vámi 
povzdechne. Nebudete zapomenuti. Doma budete žíti jako 
hrdinové, ač Vaše kosti tam kdesi práchnivějí. Žíti budete v 
paměti vděčného národa. 
 

Během 1. světové války bylo zabito 14 000 hasičů, avšak ihned 
po skončení války docházelo opět k oživení hasičské činnosti.  
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Vzdáváme úctu těm, kteří padli, abychom my mohli žít. 
 

 
 

Památník padlým v 1. světové válce na obecní návsi 
 

 
Při všech slavnostech v obci neopomenou členové SDH a  

vedení obce uctít památku obětí světové války položením věnce 
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Dne 13. června 1948 byl na pomníku odhalen nápis: 
                                                        

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Václav Staněk se narodil v Mladém Smolivci 23. 7. 1912  v čp. 21 
v domku zedníka Jiljího Staňka. Vyučil se tesařem a po základní 
vojenské službě se přihlásil k policii. Sloužil v Praze, odkud byl v 
roce 1938 převelen jako policista a člen Stráže obrany státu do 
severního pohraničí proti tehdy čím dál více agresivním 
henlainovcům. Při jedné jejich zákeřné přestřelce byl dne 25. září 
1938 postřelen a na následky tohoto zranění zemřel.  
 

28. 9. 2013 mu byl odhalen pomník v Brandově, kde byl zastřelen.  
 

U příležitosti 600. výročí první zmínky o obci Mladý Smolivec 
bylo Václavu Staňkovi in memoriam uděleno Ocenění pamětní 
kapky pro významného rodáka obce.   

  

Během 2. světové války se v řadách hasičů začal organizovat 
protifašistický odboj. Nacistům se však tento záměr podařilo 
odhalit a začali hromadně zatýkat jeho účastníky. Těžká práce, 
hlad a mučení v koncentračních táborech způsobilo smrt téměř 
700 hasičů. 
 

Rok 1951 přinesl, díky zákonu o požární ochraně, zásadní změnu 
tím, že přenesl úkol zabezpečování na národní výbory. Požární 
sbory se proto mohly věnovat rozvoji preventivní činnosti, kultury 
a práci s mládeží. 

Na paměť 

Václava Staňka 
strážmistra nar. 1912 

který padl za vlast 
v Brandově r. 1938 
Věnuje SNB Most 
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Současnými (r. 2014) nejdéle sloužícími členy 
SDH v Mladém Smolivci jsou:  
 
 

Jméno   Člen SDH 
 

Josef Spour    od roku 1937 
Karel Hrubeš   od roku 1964 
František Sedláček  od roku 1964  
   (František Sedláček však již v naší obci nežije)  
Pavel Šmíd st.  od roku 1968 
František Trhlík st. od roku 1968 
František Šustr   od roku 1969  
Josef Kub    od roku 1972 
Josef Krejčí    od roku 1972  
Milan Skuhravý   od roku 1974 
Pavel Hladík   od roku 1974 

 
 

 
 

Předání ocenění Zasloužilý hasič panu Josefu Spourovi – 2014 
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Nově zaváděná hasičská služba   
Samaritáni v Mladém Smolivci 
 

V knize protokolní našeho SDH čteme: 
 

Při členské schůzi SDH konané ve spolkové místnosti přítele 
Františka Skuhravého dne 22. ledna 1922 byly na vybídnutí 
od správy župy Blatenské provedeny volby samaritánů. 
Zvoleni byli: František Vokurka, Vojtěch Krejčí, Jiljí Hlinka a 
Mařka Mašková, manželka Antonína Maška.  
Četařem samaritánů byl zvolen František Vokurka. 
 

Již od roku 1885 projevovalo české hasičstvo snahu poskytovat 
první pomoc osobám zraněným. Již roku 1897 byla vydaná pro 
samaritní potřebu příručka „Hasičská zdravověda“. 
Pod pojmem „samaritská služba“ se nejčastěji chápe laická 
organizovaná první pomoc. Samaritská služba byla svého času 
jednou z nejdůležitějších složek hasičské pomoci bližnímu v 
míru i ve válce. Hasičský samaritán musel být v samaritánském 
kurzu tak vzdělán a vycvičen, aby mohl v nepřítomnosti lékaře 
bezpečně poskytovat první pomoc raněným, bezvědomým neb 
jiným neštěstím postiženým. 
Členové tzv. „samaritské stráže“ SDH netvořili zvláštní výsadní 
jednotku, ale plně se SDH splývali.  
 

 
Činnost hasičů samaritánů lze datovat až  
do období 50. let 20. století, kdy tuto  
funkci od 1. 6. 1950 převzal  
       Československý Červený kříž.   
Mnoho hasičů samaritánů se stalo členy  
této organizace. 
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Hasičská modlitba II 

 

Jmenuje se Bůh a vybírá si daň  
Kdekoli plameny hněvem mluví 

Dej mi sílu chránit život 
Ať je jakýkoli jeho věk 

 

Pomoz mi obejmout malé dítě 
Dříve než bude příliš pozdě 
Nebo zachránit starší osoby 

Z hrůzy svého osudu 
 

Umožni mi být ve střehu 
a slyšet slabé volání 

Chci být rychlý a schopný 
Dej mi sílu rozběhu 

Chci naplnit své poslání 
 

Dám nejlepší co ve mně je 
Střežím každý svůj okamžik 
Chráním vše, život – majetek 

 

A jestliže podle osudu 
Já ztratím život svůj  

Pak prosím požehnej rukou ochrannou 
Mé ženě a dětem mým 
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Jednou z významných akcí Hasičského sboru v Mladém 
Smolivci bylo pořádání Župního sjezdu, který konán 
byl 18. července 1937.  
 

Typický župní sjezd zahrnoval slavnostní průvod vesnicí, 
mši svatou, proslov s vítáním sborů a děkování, společný 
oběd, požární cvičení a na závěr malou slavnost s hudbou. 
Nejinak tomu bylo i v Mladém Smolivci. Program sjezdu 
byl tehdy následující: 
 

Ráno sloužena byla Mše svatá, po ní se odbývalo přivítání 
bratrských sborů a hostí. V 10 hodin pak zavelen nástup a 
pochod k pomníku padlých. Zde uvítání všech přítomných 
starostou obce a zástupcem Okresní hasičské jednoty. 
Následoval obsáhlý slavnostní projev župního náčelníka 
bratra Vonáška a poté provedena akce nástin požáru za 
součinnosti okolních sborů. Dopolední program pak byl 
zakončen společným obědem v obou hostincích – u 
Frűhaufů i u Františka Skuhravého. 
 
Župního sjezdu v Mladém Smolivci se tehdy zúčastnily 
hasičské sbory obcí: 
 
Bezděkova, Blatné, Březí, Budislavic, Dožic, Hájan, Hornosína, 
Hradiště, Hvožďan, Chloumku, Kasejovic, Kladrubce, Lnáře, 
Metel, Mladého Smolivce, Nezdřeva, Oujezdce, Přebudova, 
Předmíře, Radošic, Sedlice, Starého Smolivce, Tchořovic, 
Tisova, Újezdu, Vísky, Vrbna, Zahorčic, Zahorčiček, Závišína a 
Životice. 
 

Celkem se na župní sjezd sjelo 285 členů hasičských sborů. 
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Projevy velitele na členských schůzích  
sboru hasičů Mladého Smolivce  

z března 1940 a z 19. března 1946 
 

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

Bratři! Když 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, že museli jsme se dožít toho, čeho se 
nemuseli dožít naši předkové v žití českého národa vůbec. 
Dožili jsme se 15. března 1939, toho černého dne v knize 
našich dějin, kdy bez odporu museli jsme přijati porobu, 
jejíž důsledky v plné míře pociťujeme a pocítíme. 
Ale já pevně věřím, a to dnes spíše než před rokem, a se 
mnou jistě Vy všichni, že 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, by jste mi zachovali vzpomínku, tak 
jako já budu na Vás vždy s láskou vzpomínati.  
Přeji hasičskému sboru v Mladém Smolivci do další jeho 
činnosti svoje upřímné „Zdar!“. 
                                                 Podepsán Josef Sloup velitel 
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Hasičské desatero 
   

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni 
slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. 

  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a   
      celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem  
      a jsi dobré věci na obtíž. 
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou,   
      zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti  
      hasičské svého zdraví. 
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj,  
      že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti   
      zvýšenou a všechny přednosti těla i duše. 
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější,   
      nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést. 
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá  
      povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém  
      jednání počestná a vlídná. 
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky  
      než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude  
      slušným způsobem hájit. 
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale  
      přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody  
      přátelským způsobem zamezil nebo usmířil. 
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského  
      dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a  
      chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení,  
      jehož odznak nosíš. 
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto  
      desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským  
      dobrovolníkem. 
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Hasičské cvičení – Mladý Smolivec rok 1948 
 

Dle ujednání na schůzi obvodu Blatná bylo pořádáno okrskové 
cvičení ve zdejší obci dne 13. června 1948. Program byl 
stanoven takto: cvičení s proudnicemi, cvičení žactva, školní 
cvičení se stříkačkou a skupiny se žebříky.  
 

 
 

Slavnostní pochod na místo cvičení – r. 1948 
 

 
 

Cvičení žactva – skupiny se žebříky 
 

Žádáno, aby se všichni členové přičinili o zdar cvičení, což 
všichni přislíbili a tak se i stalo.   
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Desatero pro velitele (starosty, předsedy) 
dobrovolných sborů hasičských 

 

  1. Byl-li jsi zvolen velitelem sboru hasičského, nestal jsi se   
      pánem jeho. 
  2. Važ sobě důvěry těch, kdož tě volili, všem pak dokaž   
      počínáním svým, že chceš být dobrým přítelem i vůdcem. 
  3. Snaž se, abys v čase nejkratším osvojil sobě potřebných  
      odborných vědomostí, bez kterých nemůžeš se státi dobrým  
      velitelem. 
  4. Jdi ve všem co se týče cti a dobra sboru tobě svěřeného,  
      příkladem napřed. 
  5. Uložené tobě povinnosti rád a svědomitě plň a k tomu  
      přihlížej, aby i ostatní tak činili. 
  6. Pečuj stále o veškeré přístroje hasicí a záchranné, jakož i o  
      náležitý výcvik všeho členstva, aniž pomíjej stránky  
      vlastenecké a vzdělávací. 
  7. Chceš-li, aby členové sboru tobě svěřeného ovládáni byli  
      statečností, obětavostí a nezištností, sám takovým býti  
      musíš. 
  8. Zdraví a bezpečnost členstva jako své vlastní střež a jen  
      tenkrát v nebezpečí vydávej, jedná-li se o záchranu života  
      bližního. 
  9. U občanstva, ať té či oné národnosti nebo náboženství,  
      chovej se při vykonávání úřadu svého naprostou  
      nestranností. 
10. Řiď se ve všem všudy předpisy organizačními, aniž  
      pohrdej podniky svépomocnými, čti vše, co písemnictví  
      hasičské ti podává a dbej, aby i ostatní příslušníci sboru  
      tak činili. 
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Jak se hasič chovati má 
 

– Hasič má ve službě i mimo ni počestně a mužně chovati, má   
   dbáti toho, aby s občanskými zákony do sporu nepřišel, aby  
   dobrého mravu nerušil a pověst svou čistou a   
   neposkvrněnou si zachoval. 
– Hasič má ve službě zachovati klid, nemá příliš křičeti ani  
   zbůhdarma mnoho mluviti, neb s jinými lidmi se hádati, a to  
   ani, domnívá-li se, že se mu křivda děje.  
– Hasič ať si počíná vždy s klidem a rozvahou. Lépe několik  
   vteřin rozvažovati, ale pak tím rychleji a odhodlaněji   
   pracovati. 
– Přesnou kázeň má hasič zachovati ve službě na puntík. 
– Poslušným buď hasič, rozkazy, které od svých  
   představených obdrží, ať bez odmluvy, rychle a dobře  
   provádí. 
– Vytrvalosti buď u hasiče dostatek, hasič nesmí být každou  
   sebemenší námahou, kterých ve službě právě jest dosti,  
   zachvácen. Aby nejlépe, často-li bude choditi do cvičení. 
– Opilství ať se hasič nejpilněji varuje. 
– Hasič měj zmužilost a rozvahu. 
 

Vlastnosti dobrého hasiče 
 

Bdělost a pohotovost  Veselost 
Kázeň a pořádek   Spořivost a šetrnost 
Mužnost a neohroženost  Podnikavost a vytrvalost 
Obětavost a odvaha   Střídmost a mírnost 
Opatrnost a rozvaha   Volnost a hospodárnost 
Svornost a rovnost   Prozíravost 
Vzájemnost a důvěra  Spravedlnost 
Pokrokovost    Pracovitost 
Čest a poctivost   Láska k vlasti a národu 
                  Dobročinnost a láska k bližnímu 
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Přehled starostů (předsedů, velitelů) SDH 
Mladý Smolivec od založení sboru po současnost 

 

Příjmení a jméno            funkce   období 
 

František Siblík  velitel   1895-1923 
František Siblík       zvolen čestným velitelem 1923  
Vojtěch Suchý  velitel   1923-1927 
Václav Šmíd   předseda  1927-1933 
Vojtěch Suchý  předseda  1933-1936 
Vojtěch Suchý         zvolen čestným velitelem 1936 
Karel Kapr   předseda  1936-1939 
Antonín Mašek  předseda  1939-1955 
František Hladík                    Zápisy z období 1955-80 chybí 

František Šlajs  předseda          -1980 
Václav Sluka    předseda  1980-1982 
Vojtěch Krejčí       předseda, od r. 1991 starosta 1982-1994 
František Šustr  starosta  1995-2011 
Bohuslav Černý  starosta  2011-2013 
Miroslav Šustr  starosta  2013- 
 

Roky, kdy byly v Mladém Smolivci hašeny požáry: 
 

1906  čp. 11  František Krejčík a 4 okolní usedlosti 
1910  čp. 24 a 25 Jiljí Vokurka a čp. 25 Karel Sedláček 
1922  čp. 48  Tomáš Lehečka 
1927  čp. 37 a 68 Vojtěch Suchý a čp. 68 Karel Krejčík 
1931  čp. 41  František Skuhravý – hostinec U Adámků 
1942  čp. 14 a 15  František Sloup  
                              domek čp. 14 nebyl již nikdy obnoven 
 

Od roku 1942 nebyl hlášen v Mladém Smolivci požár, kde 
by byl nutný zásah hasičů. I to svědčí o tom, že preventivní 
práce sboru a zodpovědnost občanů jsou na velmi dobré 
úrovni. 
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K požáru hostince „U Adámků“ se v kronice SDH  dočteme: 
 
Dne 16. srpna 1931, právě když se konala v obci zdejší 
poutní slavnost a při ní taneční zábava v hostinci „U 
Adámků“ Františka Skuhravého v č. p. 41 vypukl u tohoto 
ve stodole požár kolem 10. hodiny večer, který způsobil 
velkou paniku, poněvadž byla zde četná návštěva téměř 
všechny místnosti byli přeplněny, požár ten schvátil 
všechny hospodářské i obytné budovy téměř se vším co 
v nich bylo s celou již téměř svezenou úrodou. Škoda byla 
ohromná pro majitele, ale z větší části kryta pojištěním, 
kteréhož obdržel na 41.000 Kč též sousedé místní i školní 
jemu přispěli svou pomocí, tak že se ihned dal do stavby a 
v krátkém čase měl opět všechny budovy k obývání 
způsobilé. Kdo požár způsobil zůstalo nevypátrané, ale 
z neopatrnosti se tak nestalo. 
 

 
 

Dobová fotografie hostince U Adámků – 1913 
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Zápis z členské schůze SDH z 16. března 1939. 
 

Bratr předseda zahájil schůzi a vzhledem k smutné události 
národní, kdy jsme přišli o svoji samostatnost a byla nám 
vnucena německým režimem 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 žádné velké 
požáry, hasičský sbor se ale zúčastnil hašení několika 
požárů v budovách našeho zemědělského družstva nebo při 
požárech ve vedlejších vesnicích. Rovněž byl nápomocen 
občanům naší obce při zmírňování škod, jež 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 soutěže, 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.  
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Vedení obce každoročně přispívá ze svého rozpočtu 
finanční částkou 10.000 Kč na činnost a vybavení sboru. 
Spolupráce sboru dobrovolných hasičů a obecního 
zastupitelstva je na velmi dobré úrovni. O tom svědčí i 
ocenění, předané Evou Kubovou, starostkou obce Mladý 
Smolivec, vedení SDH při oslavě 600. výročí první zmínky 
o obci Mladý Smolivec 19. července 2014.  
 

 
 

Starostka obce předává ocenění zástupcům sboru 
 

 
 

Detail ocenění 
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Důležitý mezník pro budoucnost našeho sboru se odehrál 
v roce 1975. Byl dán pevný základ našemu mládežnickému 
hasičskému sportu, který trvá doposud. Tehdy bylo založe-
no dorostenecké družstvo našeho SDH. Významný podíl na 
této akci měl František Šlajs a chuť mladých do práce 
sboru. Velitelem v této době byl Václav Dušek. 
 

V kronice dobrovolných hasičů dorostenců se o tom dočteme: 
 

Jednoho dne roku 1975, když jsme hráli fotbal, přišel mezi 
nás pan František Šlajs, předseda Svazu požární ochrany a 
zeptal se, zdali bychom, pod jeho vedením, nechtěli založit 
dorostenecké družstvo dobrovolných hasičů. Každý z nás 
řekl své rozhodné ANO, neboť požární cvičení a požární 
uniforma nás vždy lákaly. Ihned jsme se domluvili a bylo 
sestaveno družstvo dorostenců s těmito členy: Krch Václav, 
Šlajs Pavel, Šlais Václav, Mašek Jiří, Šíma Luboš, Hlinka 
Karel, Spour Vladimír, Sedláček Zdeněk, Marek Pavel a 
Frűhauf Pavel. 
 

Pod vedením pana Františka Šlajse a velitele Václava 
Duška pak oslavilo družstvo v trochu pozměněné sestavě 
svůj dosud největší úspěch. Bylo to vítězství v národním 
kole soutěže požárních družstev v Plzni v roce 1976, kdy 
mládežnické družstvo našeho SDH zvítězilo a obdrželo 
putovní standartu. (pozn. Tato standarta nám už zůstala, neboť 
další ročníky této soutěže se již nekonaly.) 
 

Tento úspěch získalo družstvo ve složení:  
 

Krch Václav, Šlajs Pavel, Šlais Václav, Mašek Jiří, Šíma 
Luboš, Hlinka Karel, Spour Vladimír, Sedláček Zdeněk a 
Krejčí Pavel. 
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Nahlédněme do tehdejšího tisku, co bylo o našem vítězství 
publikováno v časopisu Požární ochrana č. 19/1976: 
 

Představujeme vítěze ČSPD 1976 – Mládí v mladé obci 
 

Jednu z osmi putovních standart, které byly rozděleny mezi 
vítěze národního kola soutěže požárních družstev letos v 
Plzni, lze nalézt asi čtyřicet kilometrů za západočeskou 
metropolí směrem k okresu domažlickému, ale ještě v 
okrese Plzeň-jih, v obci zvané Mladý Smolivec.  
Oslovili jsme některé z účastníků soutěže. Václav Krch se 
učí v Sušici jako automechanik nám k tomu řekl: „Když 
jsme se probojovali až do národního kola, chtěli jsme 
samozřejmě něco dokázat. Neprodat, jak se říká, svou kůži 
lacino. Povedlo se a měli jsme obrovskou radost.“ 
Vladimír Spour si také zvolil profesi automechanika: „V 
těch vedrech, jaká panovala v době soutěže, jsme toho 
hodně vypotili. Ale stálo to za to. Kolektiv byl skvělý, 
všechno klapalo. I druhé či třetí místo by pro nás bylo 
velkým úspěchem. A vítězství – to bylo příjemným 
překvapením.“ Václav Šlais pracuje jako opravář 
zemědělských strojů: „Cílem bylo umístit se co nejlépe. 
Aby se nemohlo říci, že vítězství v okresním i krajském kole 
bylo víceméně dílem náhody. Myslím, že jsme to lépe 
dokázat nemohli“.  
Standarta a ceny se brzy přestěhují do nové zbrojnice, 
která se právě dokončuje. Na výstavbě nové budovy se 
chlapci samozřejmě podíleli, a ne zrovna malým dílem.  
„Z 640 odpracovaných hodin jich ve druhém čtvrtletí mají 
členové dorosteneckého družstva na svém kontě zhruba 
300,“ potvrzuje František Šlajs, předseda ZO SPO a 
vedoucí dorostu, tedy jeden z nejpovolanějších.  
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Vítězná trofej našeho družstva 

 

 
Členové našeho vítězného družstva 

 
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 požární ochrany 
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Píseň hasičů 

 
Jsem hasič, to má chlouba, to má čest, 

ni zisk, ni slávu nikde nehledám, 
můj život lidstvu zasvěcen jest 

a milerád jej stokrát v oběť dám. 
 

S radostí vrháme se v krutý boj, 
v horoucí peklo, výheň plamennou, 
k bližnímu láska nejlepší je zbroj, 

ta tvoří sílu tisíciramennou. 
 

My svorně, ruku v ruce, s druhem druh, 
konejme s láskou svoji povinnost, 

ochráncem dobré věci jest sám Bůh, 
vědomí dobré – odměny to skvost. 

 
A kdyby přece s živlem souboji 

mě osud určil k smrti v plamenech, 
že vykonal jsem povinnost svoji, 
to osladí mi poslední můj vzdech. 

 
                                              Ferdinand Lorbeer 

 
 
 
Otištěno v Hasičském kalendáři rodinném 1895 
 
 
 



 52

10. výročí založení SDH v Mladém Smolivci 
 

V pamětní knize k 10. výročí založení Hasičského sboru v Mladém 
Smolivci čteme 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,        
     Jan Kust, kteří všichni jsou zapsáni do sboru ochranného. 
 

 
 

Vlastnoruční podpisy členů Hasičského sboru – leden 1905 
 

Po uplynutí desetiletí jsou uloženy 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, e) pamětní knihu.  
Sbor předplácí časopis Hasičské rozhledy. 
Dlouhou a dojemnou řeč pak vedl starosta obce ku členům sboru, jež 
zapsána jest v pamětní knize hasičské. 
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40. výročí založení 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 župu bratr jednatel Václav Míka z Hradiště a 
bratr náměstek župního 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 založení 
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 požární poplach a to nejdříve nástin hašení 
požáru ze starých dob, bez nástrojů. Po krátké přestávce 
následoval nástin hašení požáru 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 žebříková skupina, která se všem 
přítomným velice líbila. 
Poté se všichni přesunuli na taneční zábavu. Tak byly 
zakončeny oslavy 40. výročí založení sboru hasičů. 
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Píše se květen 1945 
 

Po pěti letech, prožitých v nejhlubším porobení českého 
národa jest kniha zápisů hasičského sboru Mladého 
Smolivce vyňata z úkrytu před slídivými zraky našich 
nepřátel, aby sloužila 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 Ráž, 
Karel Kapr, Jiljí Sedláček, Josef Sloup, František Hladík a 
Ludmila Čapková. 
Činovníci, zvolení v roce 1939, vykonávali své funkce po 
celou dobu okupace, protože jak vystoupení za sboru, tak i 
složení 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 umožněno vzdát se funkce v roce 1939 v příčině těžké 
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.  
Činnost vzdělávací byla konána pouze formou divadelních 
představení až do roku 1945, kdy byla rovněž zakázána.  
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50. výročí založení 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 níž za velení bratra zástupce velitele se staví do 
dvojřadu. Bratr předseda na to odchází pro bratra velitele, 
s kterým se za okamžik 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 prožití muk 
v koncentračním táboře v Terezíně. V jeho očích však se 
zračí, že jest nezlomen. 
Bratr zástupce velitele Josef Sedláček jej vítá jménem 
sboru a bratr velitel všem bratřím tiskne ruku a na všech se 
jeví radost, že se mezi nás vrátil. 
Bratr velitel děkuje za přivítání a žádá, abychom se 
prozatím podřídili velení bratra zástupce velitele, než se 
trochu tělesně i duševně zotaví. 
Pak přednesl proslov předseda Místního národního výboru 
Svoboda, který jej uvítal jménem obce. Následně zhodnotil 
oběti všech dobrých synů českého národa, kteří byli 
trýzněni a jichž mnoho bylo umučeno a popraveno 
v koncentračních táborech. 
Po zazpívání naší národní hymny bylo setkání ukončeno. 
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100. výročí založení SDH v Mladém Smolivci 
Od poloviny roku 1995 se konaly velké přípravy na oslavu 100. 
výročí založení našeho SDH. Usnesení Valné hromady sboru 
v roce 1996 důrazně uložilo 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 obdrželi: Karel Hrubeš, Stanislav Šefl, B. 
Moravec, František Šustr, Pavel Šmíd, Milan Skuhravý, Josef 
Krejčí, Josef Skuhravý. 
Pamětní džbánky obdrželi 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. 
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Slavnostní průvod prošel celou vesnicí, v čele s velitelem okrsku 
přítelem Lubošem Křížem. Pro samotné veřejné hasičské cvičení, 
které se konalo 25. května 1996, byl vybrán pozemek „U vrtu“. 
V této soutěži zvítězilo družstvo mužů SDH Mladý Smolivec. 
 

   

Čelo slavnostního pochodu              Diplom vítězného družstva 
 

 
Slavnostní průvod členů SDH Mladého Smolivce – r. 1996 
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Nástup družstva na hasičský útok – 1996 
 

 
 

Poslední chvilky před startem soutěže 
 

 
 

Záběr ze štafety požárního závodu 
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110. výročí založení SDH v Mladém Smolivci 

Psal se rok 2006 a Sbor dobrovolných hasičů v Mladém Smolivci 
slavil další kulaté jubileum. 110. výročí od svého založení. 
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       Ocenění práce  
sboru přednesl starosta SDH Ing. František Šustr       celého sboru 
 
Následovalo předání vyznamenání a upomínkových předmětů.  
 

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

   Na paměť 110. výročí založení SDH 
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115. výročí založení SDH v Mladém Smolivci 

V sobotu 16. července 2011 se konaly oslavy 115. výročí založení 
SDH v Mladém Smolivci. 
 

Sbory okolních obcí ze Starého Smolivce, Radošic, Budislavic, 
Dožic a hosté z Oselec se po nástupu před OÚ v Mladém Smolivci 
vydaly slavnostním průvodem k pomníku padlých ve světové válce 
na náves, kde smolivečtí hasiči položili na uctění památky věnec. 
Poté průvod pokračoval na louku U Kuchařů, kde probíhalo samotné 
okrskové cvičení. Cvičení se účastnilo 6 družstev mužů, 2 družstva 
žen a 1 družstvo dětí.  
V průběhu sobotního soutěžního odpoledne bylo možné shlédnout 
historickou hasičskou techniku sboru z Radošic a hostů z Oselec. 
Cvičení navštívil i pan Václav Sýkora, místostarosta OSH PJ. Jako 
dozor dorazilo hasičské auto z Kasejovic. 

 

 
 

Vítězné družstvo našich dětí a jejich sladká odměna 
 

Celé cvičení doprovázelo na letošní léto celkem hezké počasí a přišlo 
se podívat asi 150 diváků.  
 

Bylo zajištěno dobré občerstvení: chlazené pivo, pečené klobásy, 
grilované maso, langoše apod. Po skončení soutěže pokračovala 
vedle OÚ pod širým nebem taneční zábava. K tanci a poslechu hrála 
skupina MINIMAX.  
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Seznam členů SDH Mladý Smolivec – 2015 

Příjmení  Jméno Datum vstupu do SDH 
 

  1. Černá  Karolína  23.5.2012 
  2. Fenko  Tomáš  12.5.1998 
  3. Fenková  Alena     1.1.2005 
  4. Fenková   Alena     8.1.2013 
  5. Hladík  Pavel     1.1.1974 
  6. Hlinková  Pavla     4.3.2013 
  7. Hrubeš  Karel     1.1.1964 
  8. Hřebejk  Zdeněk  22.7.2014 
  9. Krejčí  Jakub       1.1.2006 
10. Krejčí  Josef     1.1.1972 
11. Krejčí  Michal  20.1.2014 
12. Krejčí  Václav    4.3.2013 
13. Krejčová  Michaela  20.1.2014 
14. Krejčová  Veronika    4.3.2013 
15. Kub  Josef     1.1.1972 
16. Kubová  Veronika  22.7.2014 
17. Marek  Jaroslav    1.1.1981 
18. Marek   Petr      1.1.1981 
19. Mašek  Miroslav  28.5.2010 
20. Nachtman Václav  23.5.2012 
21. Panuška  František    1.1.1989 
22. Průchová  Tereza     8.1.2013 
23. Pužej  Josef     1.1.1979 
24. Pužej  Michal  13.3.1997 
25. Ráž  Milan   31.1.2012 
26. Ráž  Tomáš    8.1.2013 
27. Sedláček  František    1.1.1964 
28. Skuhravá  Michaela    8.1.2013 
29. Skuhravý  Josef     1.1.1981 
30. Skuhravý  Milan     1.1.1974 



 62

31. Slavíčková Aneta     3.9.2013 
32. Spour  Vladimír    1.1.1975 
33. Stará  Jana   23.5.2012 
34. Stará  Pavla      8.1.2013 
35. Stará  Petra     3.5.2012 
36. Starý  Miroslav    1.1.2014 
37. Straka  Václav  30.6.2006 
38. Straková  Tereza   22.5.2013 
39. Stupka  Petr   22.7.2014 
40. Stupková  Petra   22.7.2014 
41. Swietoň  Jaroslav  20.1.2014 
42. Swietoňová Barbora  23.5.2012 
43. Šíma  Václav    1.1.1983 
44. Šímová  Michaela    4.3.2013 
45. Šlais  Václav    1.1.1975 
46. Šmíd  Pavel     1.1.1968 
47. Šmíd  Pavel     1.1.1991 
48. Šustr  František    1.1.1969 
49. Šustr  Miroslav    1.1.1991 
50. Šustr  Ondřej  11.7.2011 
51. Trhlík  František    1.1.1991 
52. Trhlík   František    1.1.1968 
53. Voříšek  Vojtěch    1.1.2008 
54. Voříšková Ludmila  23.5.2012 
55. Voříšková Zuzana          2014 
56. Zíka  Miroslav    1.1.1980 
57. Zíka  Miroslav  28.5.2010 
58. Žák  Karel     1.1.2009 
 

V současné době má tedy SDH Mladý Smolivec 58 členů, 
z toho je 12 žen a 10 dětí (do 18 let).  
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Výroční valná hromada SDH Mladý Smolivec se konala 
28. prosince 2014 s volbou výboru na roky 2015-2020: 
 

Funkce   Jméno   
 

Starosta   Miroslav Šustr  
Místostarosta   František Trhlík ml. 
Velitel   Tomáš Fenko 
Zástupce velitele  Václav Straka 
Jednatel   Veronika Kubová 
Hospodář   Pavel Šmíd ml. 
Strojník   Vladimír Spour 
Kulturní referent  Václav Šlais 
Referentka mládeže  Alena Fenková 
Referentka žen  Karolína Černá 
Preventista   Václav Šíma 

 Kronikář    Zdeněk Hřebejk 
Členové výboru  Milan Skuhravý, Karel Žák, 

Pavel Šmíd st. 
Předseda KRR  Miroslav Zíka  
Členové KRR  Miroslav Mašek, Vojtěch Voříšek 

 
Od roku 2014 využívá náš sbor evidenci s názvem KPO6. 
Na starost tuto evidenci dostal člen výboru SDH Zdeněk Hřebejk 
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Výhodné je se o práci podělit 
Nejvyšším výkonným orgánem sboru je výbor SDH, v jehož čele stojí 
starosta. Funkce ve výboru SDH žádný předpis neřeší, stanoven je 
jen minimální počet členů výboru. Měl by být přiměřeně početný 
velikosti sboru, respektive aktivitám sboru. Počet členů výboru SDH 
stanoví výroční valná hromada. Minimálně musí být výbor tříčlenný. 
Výhodné je, když každý člen výboru dostane na starost konkrétní 
oblast. 

Starosta SDH 
– řídí činnost SDH a výboru SDH 
– zastupuje sbor při jednáních s jinými orgány a organizacemi a                       
   podepisuje písemnosti SDH. 
– odpovídá za dodržování Stanov a za rozpracování a plnění usnesení 
   a závěrů vyšších orgánů 
– odpovídá za správné hospodaření s majetkem SDH i s majetkem  
   svěřeným SDH do péče 
– o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru SDH 
– zodpovídá za informovanost členské základny SDH 

Místostarosta 
– pomáhá starostovi SDH 
– zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti 
– řídí některý jemu svěřený úsek 

Jednatel 
– přijímá a vyřizuje korespondenci 
– o došlé korespondenci informuje starostu SDH a výbor SDH 
– ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o  
   činnosti SDH 
– podle plánu práce nebo pokynů svolává výborové schůze a valné  
   hromady 
– provádí zápisy ze schůzí 
– odpovídá za řádné vedení členské evidence 
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Hospodář 
– odpovídá za dodržování přepisů vztahujících se k hospodaření a                    
   vedení účetnictví 
– vede účetnictví a pokladnu SDH zabezpečuje evidenci majetku  
   SDH 
– finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu  
   starostovi SDH 
– provádí inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled 
– veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá  
   revizorům 
 

Velitel SDH 

– v případě, že se nejedná o tutéž osobu, spolupracuje s velitelem  
   JPO jmenovaným OÚ 
– vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na PO                           
– řídí odbornou přípravu členů jednotky PO 
– vede dokumentaci o odborné přípravě členů 
– kontroluje vedení provozní knihy techniky a technických  
   prostředků 
– kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních  
   zdrojů 
– navrhuje opatření ke zlepšení činnosti jednotky 
– zastupuje starostu SDH v záležitostech, které mu přísluší dle dělby  
   práce 

Zástupce velitele 
– spolupodílí se na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů  
   SDH 
– spolupodílí se s velitelem SDH při kontrole stavu požární techniky,  
   výstroje a výzbroje 
– zastupuje velitele SDH v době jeho nepřítomnosti nebo  
   v záležitostech, které mu svěří 
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Strojník 
– zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení 
– sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje 
– vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot 
– vede dokumentaci o způsobilosti řidičů a řídí činnost strojníků ve  
   sboru 

Referentka mládeže 
– organizuje a řídí činnost kolektivu mládeže 
– koordinuje činnost jednotlivých vedoucích a instruktorů mládeže 
– tlumočí zájmy kolektivu mládeže na jednání výboru SDH 
– zapojuje kolektivy do akcí pořádaných pro mládež 
– ve spolupráci s ostatními členy výboru se snaží získávat další  
   mládež 
– řídí se pokyny vyšších orgánů SH týkající se činnosti mládeže 

Referentka žen 
– napomáhá výboru SDH při získávání nových žen a členů do SDH 
– organizuje pro členky SDH různorodou  činnost 
– spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti 
– napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti 
 
Referent prevence a výchovné činnosti 
– organizuje výchovné akce směřující k předcházení vzniku požárů 
– zabezpečuje odbornou přípravu členů SDH v oblasti prevence 
– popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích 
– na požádání provádí přednášky o požární ochraně 
– na požádání poskytuje rady občanům při ochraně jejich majetku 

Kronikář 
– zachycuje činnost SDH do kroniky 
– shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru  
– k zachycení činnosti SDH může využívat počítač 
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Kulturní referent 
– je ve stálém styku se starostou a jeho náměstkem a podle usnesení   
   organizuje přípravu valných hromad SDH 
– pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní,   
   zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů a jejich rodin,   
   popřípadě i širší veřejnosti, přitom dbá o udržování tradic sboru. 
– dobrovolnou prací členů SDH přispívá k ochraně a zlepšování   
   životního prostředí. 
– propaguje odběr Hasičských novin. 

Kontrolní a revizní rada (KRR) 
Ve sborech s více jak třiceti členy musí být alespoň tříčlenná.  
Členové této rady nesmějí být zároveň členy výboru SDH 
 

– rada je nezávislá a ze své činnosti odpovědná pouze valné hromadě  
   SDH 
– zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH  
   ČMS a rozhodnutí orgánů sdružení 
– 2x ročně kontroluje hospodaření SDH a nakládání s majetkem 
   SDH 
– může nahlížet do všech písemností SDH 
– dohlíží též na výdělečnou činnost 
– sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků 
– sleduje dodržování právních a vnitřních předpisů 
– alespoň jedním členem kontroluje svou účastí jednání výboru SDH 
– předkládá valné hromadě SDH písemnou zprávu 

Člen výboru SDH bez funkce 
– plní úkoly dle potřeb sboru a pokynů výboru SDH 
– zúčastňuje se pravidelně jednání výborových schůzí 
– v případě nepřítomnosti některého člena výboru (z vážných, např.   
   zdravotních důvodů) je pověřen plněním jeho úkolů    
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Záliba 
 

S milenkou když z okna hledím, 
po vojínech vrhá zrak, 
se zálibou na ně patří 
a jejich krásu líčí pak. 

 

Jak jsou statní! Lesklá čáka, 
límec, na něm hvězdička! – 
těm by hned prý dala srdce, 

náležela celičká. 
 

Nuž buď s Bohem, dej jim srdce – 
a již chci opustit dům; 

tu mne chytne, s pláčem prosí: 
Dej se aspoň k hasičům! 

 

Písnička 
 

Ó, mám ráda hasiče, 
od lezecké čety, 

on je štíhlý jako len 
na podhůře setý. 

 

Pod okénko v podkroví 
prostřed lomenice, 

pro hubičku vyšplhá 
jako veveřice. 

 

A že všecky živly má 
stále ve své moci, 

z ohně by mě vynesl 
třeba o půlnoci.       

                                                         
Otištěno v Hasičském kalendáři rodinném 1908 
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Akce SDH Mladý Smolivec – letem světem 
 

1895 Založení sboru, 1. hasičské cvičení, posvěcení nové stříkačky 
1921 Odhalen památník padlých v 1. světové válce 
1896 Hasičské cvičení – SDH Ml. Smolivce drží hotovost 
1924 V obci pořádáno hasičské okrskové cvičení  
1937 Župní sjezd v Mladém Smolivci 
1976 Cvičení SDH ve Stodě 
1976 Vítězství v národním kole soutěže požárních družstev v Plzni 
1977 Otevření nové hasičské zbrojnice 
1983   Okrskové cvičení a Velitelský den v Mladém Smolivci 
1988 Okrskové cvičení v Budislavicích  
1989 Okrskové cvičení ve Starém Smolivci 
1993 Skončil provoz hostince U Frűhaufů, kde se konaly VS   
1996 Oslavy 100. výročí SDH Mladý Smolivec + cvičení 
1997 Okrskové cvičení v Radošicích  
1998    Oslava 100 let SDH Budislavice + okrsková soutěž 
2000 Okrskové cvičení v Dožicích  
2001 Okrskové cvičení v Mladém Smolivci  
2002 Oceněná pomoc našeho SDH v obci Metly  
2002 Okrskové cvičení v Budislavicích  
2005 Okrskové cvičení v Dožicích 
2006 Oslavy 110. výročí SDH Mladý Smolivec + cvičení 
2007 Likvidace následků vichřice v obcích Mladého Smolivce 
2007 Okrskové cvičení v Radošicích 
2008 Okrskové cvičení v Budislavicích 
2009 Okrskové cvičení ve Starém Smolivci  
2010 Okrskové cvičení v Dožicích 
2010 Námětové cvičení v Mladém Smolivci 
2011 Oslavy 115. výročí SDH v Mladém Smolivci + cvičení 
2012 Okrskové cvičení v Budislavicích 
2012 Okresní kolo v klasické soutěži SDH v Sedlišti 
2013 Okrskové cvičení v Radošicích 
2014 Hasičská soutěž SDH Předmíř 
2014  Okrskové cvičení SDH ve Starém Smolivci 
2014 Memoriál Františka Šlajse – 1. ročník – Ml. Smolivec 
2014  Okresní II. kolo v klasické soutěži SDH v Nepomuku 
2014 Dětský hasičský den v Mladém Smolivci 
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Výsledky cvičení SDH – roky 2005-2014: 
 

2005 Okrskové cvičení SDH v Dožicích  
 

Pořadí družstev mužů: 
1. Budislavice 
2. Mladý Smolivec 
3. Dožice 
  

2006 Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci 
 

Pořadí družstev mužů: 
1. Budislavice A 
2. Budislavice B 
3. Dožice 
4. Mladý Smolivec A 
5. Starý Smolivec 
6. Radošice 
7. Mladý Smolivec B 
 

2007 Okrskové cvičení SDH v Radošicích 
 

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí: 
1. Budislavice A      1. Budislavice       1. Mladý Smolivec A 
2. Starý Smolivec      2. Radošice      2. Radošice 
3. Budislavice B      3. Dožice       3. Mladý Smolivec B 
4. Radošice    
5. Dožice     
6. Mladý Smolivec   
      

2008    Okrskové cvičení SDH v Budislavicích  
 

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev 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   
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2009 Okrskové cvičení SDH ve Starém Smolivci  
 

Pořadí družstev mužů: 
1. Starý Smolivec    
2. Mladý Smolivec   
3. Dožice    
4. Radošice   
5. Budislavice 
 
2010 Okrskové cvičení SDH v Dožicích 
 

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí: 
1. Dožice       1. Dožice        1. Mladý Smolivec 
2. Budislavice       2. Radošice  
3. Starý Smolivec   
4. Mladý Smolivec   
5. Radošice 
 
2011 Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci  
 

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí: 
1. Budislavice         1. Radošice        1. Mladý Smolivec 
2. Starý Smolivec        2. Dožice 
3. Mladý Smolivec Ml.  
4. Dožice    
5. Mladý Smolivec St. 
6. Radošice 
 
2012 Okrskové cvičení SDH v Budislavicích 
 

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí: 
1. Starý Smolivec    1. Dožice                1. Mladý Smolivec Ml. 
2. Dožice     2. Mladý Smolivec    1. Mladý Smolivec St. 
3. Mladý Smolivec   
4. Budislavice    
5. Radošice    
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2013 Okrskové cvičení SDH v Radošicích 
 

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí: 
1. Mladý Smolivec      1. Radošice       1. Mladý Smolivec 
2. Dožice       2. Dožice        2. Radošice 
3. Starý Smolivec      3. Mladý Smolivec     3. Dožice 
4. Radošice    
5. Budislavice    
      
2014 Okrskové cvičení SDH ve Starém Smolivci  
 

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí: 
1. Mladý Smolivec     1. Radošice        1. Mladý Smolivec 
2. Dožice      2. Mladý Smolivec      1. Dožice 
3. Starý Smolivec     3. Dožice 
4. Radošice     
5. Budislavice    
 
 
OSH ČMS Plzeň-jih – hodnocení soutěže SDH r. 2013: 
SDH Mladý Smolivec získal 75 bodů a umístil se celkově na velmi 
pěkném 16. místě ze 155 sborů dobrovolných hasičů okresu.  
 

OSH ČMS Plzeň-jih rok 2013 – okresní kolo hasičské 
soutěže v Sedlišti. 
Za náš sbor dobrovolných hasičů se soutěže zúčastnilo družstvo žen. 
Družstvo se v konečném pořadí umístilo na pěkném 2. místě. 
 

OSH ČMS Plzeň-jih pořádalo v roce 2014 hasičskou 
postupovou soutěž II. kolo.   
Soutěž se uskutečnila dne 6. září 2014 na hřišti ZŠ v Nepomuku.   
Za náš sbor dobrovolných hasičů se soutěže zúčastnila dvě družstva. 
Družstvo žen se v konečném pořadí umístilo na 3. místě. 
Družstvo mužů bylo po štafetě na pěkném 4. místě, ale po požárním 
útoku kleslo až na 7. příčku. 
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Hasičské cvičení v Přešíně  
 

V sobotu 20. července 2013 se uskutečnilo veřejné hasičské cvičení u 
příležitosti 110. výročí založení sboru v Přešíně. Zúčastnilo se i družstvo 
našeho SDH. Smolivecké hasičky přijaly pozvání na toto cvičení a obsadily 
druhé místo. Soutěžily v tradiční klasice a poprvé si vyzkoušely i hasičský 
sport. Při své premiéře hasičského sportu se s časem 45 vteřin rozhodně 
nemusí stydět. Děvčata si určitě zaslouží velkou pochvalu. 
 

 
Družstvo našich žen přebírá ocenění za 2. místo v soutěži 

Hasičské cvičení v Předmíři 
 

V sobotu 21. června 2014 se uskutečnila oslava 110. výročí založení SDH 
v Předmíři. Na louce mezi potoky se shromáždila družstva SDH z okolních 
obcí. Mezi nimi i družstvo žen z Mladého Smolivce, které se umístilo na 
výtečném 1. místě před družstvy žen z Tchořovic a Předmíří. 
 

 



 74

Požáry a jiné události v obci 

1895  Zásah při velké vodě – první akce nově založeného sboru 
1906  Zásah při požáru p. Kupčíka, shořela další čtyři stavení 
1910  Zásah při zapálení stodoly Sedláčka a Vokurky bleskem 
1922  Požár domu Teličky, dům přes veškerou snahu shořel 
1925  Velká voda, hasiči pomáhají v mnoha zatopených domech 
1927  Dva požáry v obci, podrobnosti se nedochovaly 
1931  Velký požár v hostinci U Adámků, shořelo vše včetně úrody   
            ve stodole 
 

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

Možná nejsilnější vichřice (dostala jméno orkán Kyrill), 
která se v noci z 18. na 19. ledna 2007 přehnala přes 
území ČR, napáchala velké škody i v naší obci. 
 
„Největší škody na obecním majetku jsou na lesních porostech. 
Jde přibližně o 1000 m3, další škody jsou i na střechách budov v 
majetku obce, ty ale nejsou naštěstí tak velké,“ říká starostka 
obce Eva Kubová. 
Poškozené střechy a ploty jsou téměř u každého stavení. 
Nejvíce je poškozená střecha na bytovce v Radošicích. Ve 
Starém Smolivci vítr vyvrátil stoletou lípu u kulturního domu. 
Silnice mezi Dožicemi a Budislavicemi musela být kvůli 
popadaným stromům uzavřena.  
Členové Sboru dobrovolných hasičů Mladý Smolivec 
pomáhali při zprůjezdnění silnice ze Starého Smolivce 
do Hvožďan.  
Další velkou komplikací bylo přerušení dodávek elektrické 
energie. Přesto, že se škody dotkly prakticky všech občanů naší 
obce, je dobrou zprávou, že nedošlo k žádnému vážnému 
zranění. 
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Při požáru 

 
„Ustoupit!“ povel ječel krátký, 

„ustoupit, rychle ustoupit!“ 
Mžikem se všichni vrháme zpátky. 
V tom výbuch strašný smetl kryt. 

 
Tašky a latě, prkna i krovy 
k obloze letí, víří vzduch, 

ohnivý jícen povstal zas nový. 
Rázem nás přešel zrak i sluch. – 

 
„Nastupte!“ Skokem pílíme v řady. 

Hluboké ticho okamžik. – 
Jeden z nás chybí a je to mladý, 

odvážný, smělý náčelník. – 
 

Doprostřed dvora na tvrdý kámen 
výbuch jím s výše vztekle švih´, 

hrdinství hledí z rozpjatých ramen 
i z jeho zraků strnulých. 

 
                                                           K. O. Hubálek 

 
 
 
 
Otištěno v Hasičském kalendáři rodinném 1911 
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Jak jsme se ve sboru oslovovali 
 

V době založení našeho sboru se mezi hasiči běžně užívalo 
oslovení „přítel“.  
V letech 1922-1928 vznikají takzvané samaritánské sbory, 
mění se proto oslovení – místo „přítel“ se užívá oslovení 
„bratr, sestra“.  
V padesátých letech se oslovovalo „soudruh, soudružka“. 
Místo hasič byl zaveden nový název ,,požárník". Tato 
změna byla pro mysl hasiče tak nezvyklá, že byla prakticky 
zákonem vynucena. 
V době dnešní je běžné oslovení „hasič“. Lze ale používat i 
oslovení „přítel“, „pan“ nebo křestní jméno. 
 
Z hasičů požárníci a z požárníků opět hasiči. 
 

V roce 1953 byl celostátně přejmenován Svaz hasičstva na 
Československý svaz požární ochrany, v roce 1991 opět 
celostátně přejmenován Československý svaz požární 
ochrany na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
v jehož působnosti jsou i Sbory dobrovolných hasičů.  
 
 

 
Znak hasičstva do r. 1953         Znak ČSPO r. 1953-1990       Znak SDH od r. 1990 
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Námětové cvičení v Mladém Smolivci 

 

V sobotu 24. dubna 2010 prověřili naši hasiči svoji techniku. V 
Mladém Smolivci proběhlo námětové cvičení.  
 

Cvičení se zúčastnily jednotky JPO III Mladý Smolivec, JPO 
V Starý Smolivec, Budislavice a Radošice. Tentokrát si hasiči 
vyzkoušeli likvidaci ohně vzdáleného od vodního zdroje téměř 
jeden kilometr.  
 

Všechny jednotky se rozestoupily od Smoliveckého potoka až 
k vodárně před Budislavicemi „Na Kohoutech“, kde byl 
proveden samotný zásah. Na celé cvičení dohlížel pan Karel 
Suda z Kasejovic za OSH Plzeň–jih. 
 
Velitelský den okrsku SDH Mladý Smolivec 
 

V sobotu 2. dubna 2011 se konal Velitelský den okrsku SDH 
Mladý Smolivec. Zúčastnili se ho zástupci sborů dobrovolných 
hasičů z Mladého Smolivce, Budislavic, Starého Smolivce, 
Radošic a Dožic. Pozvání také přijal pan 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, což byla vzdálenost několika kilometrů. 
Po úspěšném uhašení simulovaného ohně potom zástupci sboru 
hasičů z Dožic předvedli ostatním plovoucí čerpadlo na 
Smoliveckém potoce v Mladém Smolivci. 
 

Den se vydařil, účast byla velká a určitě si zástupci všech 
zúčastněných hasičských sborů odnesli spoustu nových 
informací a získali nové zkušenosti. 
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České hasičství 

 

Naše české hasičství, 
dobrovolný voj, 

v zdravé, plodné půdě tkví 
dobrý vede boj 

pro bližního bezpečí, 
s živly zápasit, 

dovede jen statečnost, 
pravý lidský cit. 

 

Naše české hasičství, 
dobrovolný voj, 

v zdravé, plodné půdě tkví 
dobrý vede boj 

pokrok, svornost, přátelství, 
vnáší do svých řad, 
pro obecné úkoly 

učí pracovat. 
 

Naše české hasičství, 
dobrovolný voj, 

v zdravé, plodné půdě tkví 
dobrý vede boj 

v pluky řadí český lid, 
v nerozbornou mez, 
a tak baštou národní 
činí každou ves. 

                                                                    K. O. Hubálek 
  

Otištěno v Hasičském kalendáři rodinném 1912 
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Nejsmutnější loučení 

V březnu roku 2013 jsme se rozloučili s kamarádem, 
členem SDH Josefem Kubou, který nás opustil po krátké 
těžké nemoci. 

 

 
 

V obřadní síni krematoria v Blatné stáli členové SDH čestnou stráž 
 

Téhož roku jsme se rozloučili s dalším členem našeho 
hasičského sboru, panem Františkem Šlajsem. Ten nás 
zcela nečekaně opustil v květnu 2013. 
 

 
 

V blatenské obřadní síni stáli členové SDH opět čestnou stráž 
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O rok později, tedy v roce 2014, jsme se rozloučili s dalším 
členem našeho SDH, panem Stanislavem Šeflem. Během 
oslav 600. výročí obce Mladý Smolivec byl příteli Šeflovi 
udělen in memoriam titul "Vzorný hasič". 
 

Vzhledem k tomu, že se nekonal smuteční obřad, zúčastnili 
se zástupci našeho sboru dobrovolných hasičů společně se 
členy rodiny pietního aktu uložení ostatků zesnulého do 
rodinného hrobu na hřbitově v Budislavicích. 
 

Na začátku roku 2015 jsme se rozloučili se Zasloužilým 
hasičem, nejstarším členem našeho sboru panem Josefem 
Spourem. Poslední rozloučení se konalo v pondělí 19. 
ledna 2015 za hojné účasti obyvatel obce.  
 

 
 

V blatenské obřadní síni stáli členové SDH čestnou stráž 
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Oslava 600. výročí první písemné zmínky o obci 
 

19. července 2014 se konaly velké oslavy 600. výročí 
první písemné zmínky o obci Mladý Smolivec spojené se 
setkáním rodáků a přátel obce. Nejprve již tradičně šel 
průvod od obecního úřadu k památníku, kde zástupci SDH 
položili pamětní věnec na uctění památky padlých.  
 

 
 

Slavnostní pochod k pomníku padlých 
 

 

 
 

Zástupci SDH položili věnec na uctění památky padlých 
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Slovem provázela starostka obce Eva Kubová, národní 
hymnu zapěl chrámový sbor Velkobor. K překvapení všech 
přítomných zazněla i druhá sloka naší hymny. Následoval 
zasloužený aplaus. 
 

Slavnost pak dále pokračovala v prostoru před obecním 
úřadem. Po přivítání všech přítomných starostkou obce 
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 zasloužilých členů sboru. 
 

Nejvyšší svazové vyznamenání – titul „Zasloužilý hasič“ 
převzali: 
starosta sboru Miroslav Šustr, velitel sboru Tomáš Fenko, 
členové Karel Hrubeš, Jaroslav Marek, František Sedláček, 
Milan Skuhravý, Josef Spour, Pavel Šmíd nejst., František 
Šustr a František Trhlík st. 
 

Ocenění hasiči in memoriam titulem „Zasloužilý hasič“: 
František Šlajs, Stanislav Šefl 
 

 
 

Předání ocenění zasloužilým hasičům našeho SDH 
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Následně byla odhalena pamětní deska významnému 
mladosmoliveckému rodáku Josefu Siblíkovi. Bratr Josefa 
– František Siblík, mlynář z horního mlýna, byl zakládající 
člen našeho Hasičského sboru a jeho první velitel. Sboru 
velel od jeho vzniku 1895 až do roku 1923, kdy byl 
jednomyslně zvolen čestným velitelem sboru. Zemřel 
v dubnu roku 1928. 
 

 
 

Pamětní deska Josefu Siblíkovi v Mladém Smolivci 
 

Pozvánce k dalším příjemným chvilkám na louce U 
Kuchařů jen málokdo odolal. Bylo zde připraveno hasičské 
cvičení, pojaté jako 1. ročník Memoriálu Františka 
Šlajse se zcela netradičními pravidly. Po uctění památky 
minutou ticha za všechny zesnulé hasiče, došlo na 
slavnostní zahájení a předání upomínkových předmětů.  
V soutěži se utkalo 7 týmů mezi sebou a s nástrahami tratě.  
Po skončení cvičení se všichni přesunuli před budovu 
obecního úřadu a zábava pokračovala až do pozdních 
nočních hodin. Díky pořadatelům i počasí se oslavy 600. 
výročí obce vydařily. 
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Hrdina 
 

Hořela vesnická chalupa 
dřevěná, na střeše mech, 

v komůrce zůstala stařena 
nemocná v plamenech. – 

 
„Kdo z vás se odváží života?“ 

Deset nás skočilo vpřed, 
nejmladší tam, kde stál velitel, 

prosebně upřel svůj hled. 
 

„Nuže jdi!“ rozhodl náčelník, 
pohnutím hlas se mu třás´ 
„hoden jsi takové úlohy, 

protože´s nejmladší z nás“. 
 

Skočil a zmizel. – A napjatě 
hledíme v plameny vstříc. 

V tom chata náhle se zhroutila – 
Hrdina nevyšel víc. 

                                                                
                                                               K. O. Hubálek 

 
 
 
Otištěno v Hasičském kalendáři rodinném 1909 
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Dětský hasičský den – (Stopovačka) 
 

Dne 6. září 2014 jsme se sešli u hasičárny v Mladém 
Smolivci a připravili pro děti-hasiče (a nejen pro ně) 
odpoledne plné soutěží s překvapením na konec. 
Nejprve se Veronice podařilo děti řádně vystrašit 
informací, že někde na trase na ně číhá strašidlo. Potom se 
již děti vydaly podle šipek na pochod obcí. První zastávka 
byla u stodoly v Perlové ulici. Zde na vratech stodoly byly 
nachystané terče s mysliveckým motivem a připravená 
obsluha vzduchovky s diabolkami. 
  

Všechny děti střelbu zvládly, nikdo nebyl zraněn, a když se 
trefila do terče i starostka obce, pokračovali jsme po směru 
šipek dál. Uprostřed cesty jsme narazili na stůl, kde děti 
plnily úkol ze střelby prakem. Za náboje posloužila 
spadaná malá jablíčka. Bylo vidět, že většina dětí má prak 
poprvé v ruce. Ale i tak o zábavu nebyla nouze. 
 

Pokračovali jsme dál po vyznačené trase. Tentokrát jsme 
šli opatrně po silnici. Kousek před můstkem k OÚ čekal na 
soutěžící další úkol. Slalomem mezi kolíky přenášely děti 
míček na lžíci. Této disciplíny se dospělí neúčastnili.  
 

Po úspěšném zvládnutí tohoto úkolu na nás čekalo 
zastavení poslední. Nikdo nevěděl, co nás čeká, a tak bylo 
pro všechny překvapením, když byl náhle vyhlášen požární 
poplach. V prostoru u dětského hřiště vypukl (simulovaný) 
požár.  
Děti ihned začaly s jeho likvidací, když si předtím nasadily 
své hasičské helmy. Potom už naučeně roztáhly a napojily 
hadice, nasadily proudnice a v krátké době začaly požár 
hasit. 
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Likvidace požáru dětským družstvem SDH 
 

Po chvilce oheň zlikvidovaly a odměnou jim byl potlesk 
přihlížejících. Po úspěšné akci převzaly děti upomínkové 
dárky od starostky obce. Děti si mohli v hospodě Na 
Rychtě dát kofolu, brambůrky a mlsat z velké průhledné 
krabice plné sladkostí, opět dárek od vedení obce i 
hasičského sboru. 
 

Všem, dětem i dospělým, se dětský hasičský den, který 
jsme pojali jako odměnu pro družstvo dětí-hasičů, líbil.  
 

Zatímco děti skončily svůj hasičský den, pro dospělé začal 
slavnostní večer. Čekaly na nás dva sudy piva. Jeden dala 
do placu starostka obce, půlku pak přidal velitel SDH 
Tomáš a další půlku přidal hostinský Láďa. K tomu se na 
grilu opékala vepřová kýta, starostka upekla výborný 
domácí chleba a její dcera Veronika přidala již téměř 
tradičně moc dobrý dort.  
 
V dobré náladě se sedělo dlouho do noci.  
A opět máme na co vzpomínat. 
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Jednotka požární ochrany obce – JPO III/1 
 

V naší obci byla po konzultaci s OSH ČMS Plzeň-jih, 
vedením obce Mladý Smolivec a vedením SDH zřízena 
Jednotka požární ochrany obce – JPO III/1.  
Tato jednotka se zřizuje na základě § 29 a § 68 zákona 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. Organizační struktura jednotky je stanovena ve 
vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO 
ve znění vyhlášky 226/2005 Sb. 
Obec zřizuje a spravuje Jednotku požární ochrany obce. Z 
právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto 
zákona zřídí obec, není totožná se sborem dobrovolných 
hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po 
dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů – 
obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci 
žádné dobrovolné sdružení není. Velitele této jednotky, po 
vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho 
způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává 
starostka obce. Přihlíží přitom k návrhu SDH působícího 
na úseku požární ochrany. 
Každý hasič v této jednotce musí být proškolen nejméně 40 
hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále si 
je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je 
schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 
2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou 
kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče. 
JPO III/1 je jednotka sboru hasičů obce, která zabezpečuje 
výjezd družstva z místa dislokace na místo zásahu do 10 
min. a v případě vyzvání provádí zásah i mimo katastrální 
území obce v níž je dislokována. 
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Odborná příprava v JPO 
Pravidelnou odbornou přípravu členů jednotek SDH obcí 
řídí, organizuje a ověřuje její velitel. Cílem této přípravy je 
prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů, které 
jsou požadovány pro výkon zastávané funkce, aby mohli 
plnit standardní úkoly stanovené dobrovolné jednotce. Je 
vhodné, aby se u dobrovolné jednotky prováděl teoretický i 
praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku s 
přihlédnutím k místním podmínkám a předurčenosti této 
jednotky. Požadavky na znalosti a dovednosti hasičů 
stanovují normy znalostí hasičů.   
 

Teoretická příprava  
Zahrnuje zejména prohlubování znalostí základních 
legislativních předpisů, Bojového řádu jednotek požární 
ochrany, proškolení témat ročního zaměření stanoveného 
generálním ředitelstvím pro daný rok a obecně znalostí 
stanovenými výše zmíněnými Normami znalostí hasičů. 
 
Praktický výcvik 
V rámci praktického výcviku je třeba provádět bojová 
rozvinutí (podle Cvičebního řádu), procvičovat řízení 
požárních automobilů (kondiční jízdy) a používání věcných 
prostředků požární ochrany (dýchací technika, ochranné 
obleky, detekce plynů a nebezpečných látek). Jednotky 
SDH obcí předurčené k záchranným pracím při silničních 
dopravních nehodách každoročně absolvují pravidelnou 
odbornou přípravu ve vyprošťování osob z havarovaných 
vozidel. V rámci prohloubení pravidelné odborné přípravy 
a zvýšení akceschopnosti jednotky je třeba uskutečnit 
alespoň jedno taktické cvičení organizované v rámci obce. 
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Témata odborné přípravy členů jednotky stanoví velitel 
zpracováním ročního plánu odborné přípravy pro svojí 
jednotku. V potřebném rozsahu je nutné doplnit témata 
vyhlášená generálním ředitelstvím na příslušný kalendářní 
rok. O provedené odborné přípravě se vede písemný 
záznam. Jednou ročně provádí velitel jednotky ověření 
odborné přípravy, kterým se rozumí také přezkoušení 
znalostí a praktických dovedností. O výsledku přezkoušení 
se vyhotovuje protokol, který je součástí dokumentace 
odborné  přípravy). Pravidelná odborná příprava zahrnuje 
také tělesnou přípravu a požární sport.  
 

V působnosti obce Mladý Smolivec byla zřízena 
Jednotka požární ochrany obce – JPO III/1.  
 

Velitelem byl ustanoven hasič Tomáš Fenko. Zástupcem 
velitele Václav Straka.  
Veliteli družstev jsou Michal Krejčí, Alena Fenková a Jan 
Marek, který zastává současně i funkci strojníka. Funkci 
strojníka pak zastávají i Miroslav Šustr a Miroslav Zíka.   
Členy družstva jsou hasiči: Vojtěch Voříšek, František 
Trhlík ml., Vladimír Spour, Jan Spour, Václav Fiala, 
Václav Fiala ml., Václav Krejčí, Miloslav Starý, Jaroslav 
Swietoň, Milan Skuhravý, Pavel Šmíd, Miroslav Slavíček a 
Josef Skuhravý.   
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Technika, kterou disponují naši dobrovolní hasiči:   

 CAS 25 Škoda 706 RTHP 

 

Tato cisternová automobilová stříkačka CAS 25 je požární 
automobil určený k přepravě požárního družstva s příslušen-
stvím potřebným k provedení požárního zásahu. Zejména pak 
k zásahu při požáru v místech s nedostatkem vody. Cisternovou 
automobilovou stříkačku tvoří podvozek Škoda 706 RTHP, 
kabina pro posádku, nádrže na vodu, čerpací zařízení a ukládací 
prostory pro požární příslušenství. 
 

 
 

V obci je i z cvičných důvodů CAS 25 využívaná zejména k osvěžení  
dětí po skončení tradiční akce na začátku školních prázdnin 
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DA12 Avia A30 

 
 

Dopravní automobil DA12 Avia A30 je požární automobil, 
který je určený pro přepravu požárního družstva (1+8) s 
příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu.  
Je určený zejména pro jednotky hasičů obce. 
Automobil je složený z podvozku Avia A30 s budkou řidiče pro 
3 osoby a samostatné skříňové karoserie, kde je v přední části 
kabina pro mužstvo. Část karoserie za kabinou mužstva je 
upravena pro uložení technických prostředků a příslušenství 
včetně motorové stříkačky PS 12. 
 

 
 

Dopravní automobil Avia je využíván při hasičských cvičeních 
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Motorová dvoukolová stříkačka DS 16 

 
 

Motorová dvoukolová stříkačka DS 16 je přizpůsobena k rychlé 
přepravě za tažným motorovým vozidlem. Tato stříkačka se 
skládá ze čtyř samostatných částí. Je to podvozek, čerpadlo, 
motor a vývěva. Na podvozku je dále upevněna kapota, 
palivová nádrž, skříňka pro příslušenství, elektrovýzbroj a 
základní útočné a sací příslušenství.  
 

Elektrocentrála 
 

 
 
 

Slouží jako náhradní zdroj elektrické energie v místech, kde 
není elektrický rozvod, nebo je v důsledku mimořádné události 
vypnut.  
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Přenosná motorová stříkačka PS 8 

 
 

Přenosnou motorovou stříkačku PS-8 vyráběla Továrna na 
hasicí zařízení národní podnik Vysoké Mýto, závod Slatiňany u 
Chrudimi od roku 1948 do roku 1964.  
Hasičské družstvo mohlo stříkačku přenášet a PS-8 mu tak 
umožňovala provádět hasební zásah i tam, kam se nedostaly 
těžké hasící automobily. 
 

Hasičská zbrojnice SDH Mladý Smolivec 
 

 
 

Nová vrata vjezdu do hasičské zbrojnice – rok 2014 
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Přenosná motorová stříkačka PS 12 
 

 
 

Přenosná motorová stříkačka PS 12  je samostatný čerpací 
agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky 
na přenášení. Využitelná je v místech se zdrojem vody a 
při hasičských cvičeních. 
 
V roce 2014 byla provedena celková oprava a vylepšení 
naší stříkačky PS 12. Bylo vyměněno chlazení olejové 
vany, kompletně vyměněno zapalování, provedena výměna 
palivové nádrže a výměnu sacího hrdla.  
Za tyto práce patří náš dík Vladimíru Spourovi, který 
veškeré opravy a úpravy provedl ve svém volnu a bez 
nároku na odměnu. 
 

Veškerá naše technika je udržovaná v provozuschopném 
stavu. Členové SDH se o ni dobře starají. Za to obdrželi i 
několik čestných uznání. 
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Vzhledem k výborným výsledkům v hasičských soutěžích, 
byly zakoupeny nové obleky pro naše hasičky. 
 

 
 

Nové obleky našich hasiček byly poprvé použity v roce 2013 v Sedlišti 

 

   

  Sušák na hadice byl vztyčen za OÚ    Nové hasičské přilby doslalo i                
                                                                dětské družstvo našeho SDH 
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Označení členů a funkcionářů SDH 
 

 
 

Označení členů SDH na pracovních stejnokrojích 
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Jak voláme pomoc HZS u nás v obci? 
 

Zatímco linka Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR 
je jasná, s ohlášením velkého požáru a přivolání pomoci 
našeho SDH v obci si už tak jisti nejsme. Abychom 
nesháněli informace až při případné škodní události, 
zapamatujeme si: 
 

Obec nezřizuje žádnou ohlašovnu požáru s nepřetržitým 
provozem. V pracovní době lze ohlásit požár v budově 
Obecního úřadu. U vjezdu do hasičárny (čp. 95) je spínač 
pro spuštění požární poplašné sirény. Zneužití je trestné!  
Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován 
přerušovaným tónem sirény. 
 

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení 
požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje 
obecním rozhlasem. 
 

Jako zdroj vody pro potřeby SDH je uprostřed obce 
požární nádrž o objemu 2 000 m3 vody. Pro rok 2015 jsou 
vyčleněny finanční prostředky na její kompletní opravu. 
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Pro pomoc HZS voláme na tísňovou linku 150. Pro toto 
volání není třeba mít kredit v mobilu, volání je zdarma. 
Zvýšenou pozornost musíme věnovat nahlášení správné 
adresy! Pokud škodní událost oznamujeme, nikdy nesmíme 
ukončit hovor jako první! To pro upřesnění situace nebo 
případné dotazy dispečinku. 
 

 
 

Grafický přehled tísňového volání 
 

 

 
 

Pomůcka pro zapamatování telefonních linek pro tísňové volání 
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Fotogalerie 
    

 
 

Druhý zleva pan František Šlajs a mládežnické družstvo SDH – 1975 
 

 
 

Dobová fotografie našeho družstva SDH – 1986 
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Soustředění mladosmoliveckého družstva před startem 
 

 
 

Kladení věnců k pomníku padlých má svou tradici 
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Pochod SDH v obci Mladý Smolivec 
 

 
 

Fotografie ze cvičení v Radošicích – 2008 
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Pomoc našeho SDH při povodních – 2002 
 
 

 
 

Poděkování všem kteří se podíleli na odstraňování následků  
ničivé povodně z 13.8.2002 – občané Metel (Památník v obci) 
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Skupinové foto členů SDH – 2006 
 

 
 

Foto členů našeho SDH Mladý Smolivec – 2011 

 



 104

 

 
 

Skupinové foto členů našeho SDH na cvičení v Radošicích – 2013 
 

 

 
 

Foto z výroční schůze SDH r. 2013 
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Vítězné družstvo mužů SDH Mladý Smolivec ve složení: Tomáš Fenko , 
František Trhlík 3, Václav Straka 6, Michal Krejčí 5, Michal Pužej 2, 
Václav Nachtman 1, Miroslav Zika 4. Na snímku však není člen družstva 
Jaroslav Swietoň – v Radošicích roku 2013  
 
 

 
 

Družstvo těch nejmladších – o budoucnost sboru se bát nemusíme 
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Vítězné družstvo – ženy SDH Mladý Smolivec – Předmíř 2014 
 

 

Brigáda na sběr kamenů z polí Agrochovu Kasejovice-Smolivec – 2014 
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Družstvo SDH Mladého Smolivce při přípravě na hasičský útok 
 
 

 
 

Slavnostní zahájení 1. ročníku Memoriálu Františka Šlajse 
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Všechna družstva bojovala z plným nasazením – Memoriál F. Šlajse 
 

 
 

Člen soutěžního družstva na druhém úseku hasičské štafety 
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Návrh hasičského praporu SDH Mladý Smolivec – lícová strana 
(Návrh splňuje Metodický pokyn starosty SH ČMS z roku 2010) 

 

    

 

Na snímku zleva vpředu: Michaela Krejčová, Petra Stupková, 
Aneta Slavíčková – Stojící zleva: Tereza Průchová, Lída Voříšková, 
Karolína Černá, Alena Fenková, Pavla Stará, Bára Swietoňová. 

Ženy-hasičky  
po okresním cvičení 

v Nepomuku 
 (2. místo) – 2014 
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Družstva mužů a žen na okresní soutěži SDH v Nepomuku – 2014  
 

 
 

V diskuzi na VVH sboru v roce 2014 vystoupila i starostka obce  
Eva Kubová 
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Ve volbách v roce 2014 byli do zastupitelstva  
obce Mladý Smolivec zvoleni: 

 
Starostka obce  Kubová Eva  Mladý Smolivec 
Zastupitelé  Spour Jan  Budislavice 

Šustr Miroslav Mladý Smolivec 
Trhlík František Mladý Smolivec 
Hlinka Václav  Radošice 
Panýrek Michal Radošice 
Matoušek Josef Starý Smolivec 
Nový Petr  Dožice 
Konvář František Dožice 
Krejčí Václav  Mladý Smolivec 
Hošková Pavlína Dožice 
 

 
 

Obec Mladý Smolivec – foceno p. Žákem z horkovzdušného balónu 
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Navštivte naše internetové stránky: 
 

Stránky obce Mladý Smolivec: www.mladysmolivec.cz 
 

 
 

Domovská stránka obce s odkazem na web našeho SDH 
 

 
 
Stránky SDH Mladý Smolivec:  www.sdh-mlady-smolivec.cz 
 

 
 

Domovská stránka SDH Mladý Smolivec 
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QR kód – Co to je?  K čemu to je? 
 

 

            
 

   QR kód SDH Mladý Smolivec          QR kód obce Mladý Smolivec 
 

 
Pro ty z vás, kteří se s tímto kódem ještě nesetkali nebo 
setkali, ale nevědí k čemu je to dobré.  
Tak tedy zkratka „QR“ pochází z anglického originálu 
„Quick Response“, což v překladu znamená „rychlá 
odpověď“. A to tato odpověď opravdu je.  
V praxi stačí vyfotit QR kód na váš mobilní telefon skrze 
nainstalovanou aplikaci QR čtečka, kterou máte již  
nainstalovánu ve svém mobilním telefonu (nebo si ji 
můžete zdarma nainstalovat). Ta rozšifruje znaky kódu a 
přeloží je na žádané informace, jako například na text, 
vizitku, platební příkaz či rozsáhlý internetový odkaz.  
Po vyfocení QR kódu se automaticky zobrazí obsah, který 
QR kód obsahuje, nejčastěji jako internetový odkaz.  
Novodobé využití QR kódu nabízí široké možnosti, jakou 
je například moderní QR platba. 
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Slovo závěrem 
 

Tato publikace vznikla u příležitosti 120. výročí založení 
Hasičského sboru v obci Mladý Smolivec.  
Určitě jsem některé důležité události vynechal, snad jsem 
se dopustil i chyb, ale použil jsem autentické záznamy 
protokolů z jednání výborů, zápisy z členských schůzí i 
valných hromad, citace z kronik obce i sboru, vyprávění 
pamětníků, ale i nepřeberného množství informací z 
internetu. 
Vzhledem k rozsahu této publikace nebylo možné vylíčit 
všechny důležité události ani vyjmenovat všechny ty, kteří 
se na výborných výsledcích sboru podíleli a podílejí. 
Zejména proto, že materiály, z kterých by se dalo čerpat, 
nejsou k dispozici, a to zejména ty z minulého století, 
z období obou světových válek. 
Sbor dobrovolných hasičů plní v dnešní době obtížnější a 
náročnější úkoly než tomu bylo v dřívějších dobách. Jedno 
však zůstalo stejné: dobrovolnost, která byla už v počátcích 
vzniku všech sborů, přetrvala století a trvá dodnes. Smysl 
pro povinnost, vědomí, že musím plnit úkoly, které jsem na 
sebe vzal. Snaha pomoci postiženým někdy i za cenu 
zranění, nezištnost, snaha bez otázky co za to dostanu, 
nikdy nenastavovat ruku pro odměnu. 
Přejme si, aby výborná práce současných hasičů neustala a 
členové sboru i nadále pokračovali v této své záslužné 
činnosti. Vždyť to, že zájem pracovat v našem sboru 
dobrovolných hasičů vedlo k založení družstva žen i 
soutěžního družstva našich nejmenších nám dává do 
budoucna naději, že i při následném kulatém výročí se 
bude čím pochlubit.   
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Na závěr pak uctěme pomyslnou minutou ticha památku 
těch členů našeho Hasičského sboru, kteří již nejsou mezi 
námi.  
Někteří z nich jsou in memoriam oceňováni, zohledňován 
je zejména jejich přínos pro práci Sboru dobrovolných 
hasičů naší obce i aktivita nejen při záchranných akcích. 
Vyzdvihněme jejich významnou pomoc nejen obyvatelům 
naší obce, ale i obcí sousedních.  
                                                       
                                    Zdeněk HŘEBEJK, autor publikace 
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Poděkování 
 

Všem, kteří se na podkladech pro vznik této brožury podíleli. 


