
Rok 2017 začínáme 
Valnou hromadou našeho sboru 

 

Zápis z jednání VH SDH Mladý Smolivec ze dne 20. ledna 2017 
 

Po zahájení se ujal slova starosta hasičů a seznámil nás s činností našeho sboru za rok 2016. V úvodu svého 
vystoupení přivítal přítomné hasiče i hosty. Pak pokračoval informací ze shromáţdění starostů. Poté se 
věnoval informacím o všech podstatných akcích sboru. Vyzdvihl několik ostrých zásahů našich jednotek, 

zejména při poţáru výrobny nábytku v Řišti, dále pomoc obyvatelům Mladého Smolivce při povodni po 
rozvodnění našeho Smoliveckého potoka, pomoc při dopravní nehodě ve Starém Smolivci ap.  
Na sportovním poli naše druţstva muţů, ţen a mladých hasičů v okrskové soutěţi obsadila ve všech 
kategoriích prvá místa. Druţstvo muţů tímto vítězstvím postoupilo do kola okresního. Zde pak obsadilo 
velmi pěkné druhé místo. Postoupilo i druţstvo ţen, ale ty se tohoto kola nezúčastnily. 
Další významnou událostí byla účast bratrů Michala a Václava Krejčí na náročném závodu „Běh do 
Svatohorských schodů“ se zátěţí. Startovali poprvé a v těţké konkurenci se umístili uprostřed startovního 
pole. 

V závěru starosta poděkoval všem aktivním hasičům za dobrou práci a vzornou reprezentaci, sponzorům za 
výraznou finanční pomoc a popřál našemu SDH, aby rok 2017 byl stejně úspěšný jako ten loňský.   
 

 
 

Připíjíme na další úspěšnou činnost našeho sboru 
 

Valnou hromadu sboru dobrovolných hasičů můţeme hodnotit jako dobrou, všechno, co mělo být 
projednáno, se projednalo a jednotlivé zprávy byly schváleny. 
 



Informace z porady starostů okrsků OSH Plzeň-jih 
konané 4. února 2017 ve Štěnovickém Borku, v hostinci Na Polánce 

 

Starosta OSH podal informaci k výměně členských průkazů:  
 Průkazy, které budeme letos měnit, bude financovat OSH. Přes starosty okrsků budeme kontaktovat 

jednotlivé SDH o vyzvednutí nových průkazek.  
 Do centrální evidence SDH je moţno vkládat fotografii člena. Po vloţení fotografie je nutno zaslat 

na kancelář OSH formulář „Objednávka plastových členských průkazů SH ČMS“.  
 Fotografie musí mít děti do 18 let, pokud dítě do 18 let nebudete do soutěţí zapojovat, můţe být bez 

fotografie. 

 Po dobu výroby nové průkazky platí stávající členský průkaz. 
 

 

Evidence členské základny SDH 
 

V polovině roku 2016 byla změněna registrační čísla SDH: 

 Kraj Plzeňský – č. 32 

 Okres Plzeň-jih – č. 4  

 Číslo SDH – 001 (číslo našeho SDH je 055) 

 Členové SDH jsou číslováni podle data vstupu – 324055001 

 Ev. číslo našeho sboru – původní 3406126, nové je 324055 

 Adresa našeho sboru: Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 1   

 Starostou sboru je Miroslav Šustr, zástupcem František Trhlík 

 Velitelem sboru je Tomáš Fenko, jeho zástupcem Václav Straka 
 

                          
 

                                                                                                           Vzor nového průkazu 
 

 

Jak vyplynulo z hlášení VH SDH, působí při OSH Plzeň-jih 150 Sborů dobrovolných hasičů. V nich je 

evidováno cca 6 540 členů.  
Hasičská báseň 

Nad krajinou ţírnou bouře děsná. 
Blesky činí na mţik z noci den. 
Hromu rachot budí lidi ze sna 

a hlásného trubka volá ven. 
 

Bouře tichne, uţ jen v dálce hřímá, 
však obec tone v záři rudé. 

„Mé dítě – tam – na postýlce dřímá 

a uhoří – to strašné bude!" 
 

Zástup němý tázavě se dívá 

Aj hasič po řebři jiţ stoupá 

chvíle věčná, radostná i tklivá, 
máť na rukou jiţ dítě houpá. 

 

„Jak odměním se tobě – a vám všem, 
za své drahé dítě jediné?“ 

„Neţádám mzdy, neboť vykonal jsem,  
co kaţdému z nás je povinné!“ 

 

                                                  K. O. Hubálek 

 



Linku 800 888 155 si uložte do mobilu 
 

Telefonní linka, na které vám záchranáři poradí s první pomocí zraněnému, s otevírací dobou ordinací lékařů 
i pohotovostí, vyhledají lékárnu otevřenou i večer nebo o svátcích, ale poradí také, kdy uţ je lepší zavolat 
zdravotní záchrannou sluţbu. 
 

              
 

Přístup k těmto telefonním číslům je zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů 
i z veřejných telefonních automatů.  

Vepřové hody 
Konečně nastal očekávaný den 22. dubna 2017. Na tento den se těšili všichni, co mají rádi vepřové hody. 
Z této akce snad neměl radost pouze čuník, kterého to stálo ţivot. Ale, tak uţ to chodí.  

 

 
 

Stejně tak jako vloni byli očíslovaní hlavní aktéři akce. Byl to opět pod číslem 1 ten nejdůleţitější – řezník. 
Číslo 2 bylo na akci zpočátku přítomno – byl to hlavní pořadatel akce. Nutno dodat, ţe letos byla dvojka 
mírně indisponována a tak se z placu vytratila ještě před koncem akce. Ale zase na druhou stranu bylo v naší 
hospodě Na Rychtě veselo. Bylo totiţ chladné, deštivé a větrné počasí. Jedinou moţností jak nabrat 
přijatelnou teplotu bylo právě posedět v hospodě.  
Stejně jako vloni se zúčastnilo i číslo 3 a to podalo stabilní dobrý výkon. Letos jsme pouţili motorový 
mlýnek na maso, který tuto činnost značně urychlil a nevyţadoval tolik fyzické námahy. 
 

 
 

Na fotografii obsluhuje číslo 2 elektromlýnek. 
 

Jako první lahůdku se podával výborný ovárek s hořčicí, křenem a chlebem. Tentokrát jsme mohli vidět i 
poslední výkřik moderní techniky, nerezovou plničku na jitrnice a jelita, upevněnou ke štočku ve svislé 
poloze. 
  

 



 
 

Plnění šlo velmi rychle a tak se špejlovači museli opravdu činit. 
 

      
 

Mezitím se několik jedinců specialistů věnovalo vaření vepřového guláše. Nutno dodat, ţe byl opravdu 
výborný. 
Večer se ještě vše uklízelo, čistily se plničky na jitrnice a jelita, mlýnek, noţe, štočky, stoly a nakonec i 

podlaha. 

Na druhý den dopoledne jsme se opět sešli v garáţi a dokončovali dělení produktů, které se musely nechat 
přes noc vychladnout. Zejména polévka a tlačenky. Následně byla garáţ uvedena do původního stavu.  
Na jednání výboru dne 24. června 2017 bylo konstatováno, ţe se akce, zejména úklidových prací, zúčastnilo 
velmi málo členů. Dokonce tak málo, ţe uvaţujeme o nekonání vepřových hodů v roce 2018. Na závěr 
informace o zabíjačce si přečtěte baladu o praseti, která vychází ze skutečných událostí. 
 

Balada o praseti 
 

Dva dovozci čuníků do Kasejovic vyráţí, 
úkol dne je jasně daný: dnes se prase převáţí. 

Tomu se z chlívečku nechce, asi má zlé tušení, 
kdyby věděl co ho čeká, snad by hledal řešení. 

Na všechno je ale pozdě, uţ se veze na káře  

u garáţe parta čeká, hned se dává do ráţe. 
V pařáku se voda vaří, pivo má správnou teplotu, 

kdyţ tu náhle zvláštní dotaz ozývá se od plotu. 
Kde mám řetěz, kde střílečku a kde mám své patrony, 

dvojku s trojkou z toho jebne, nebude nic do trouby. 

Záchranný tým rychle vzniká, kaţdý někam vyráţí, 
prase zatím rychle hubne a uţ tolik neváţí. 
Konečně se věci sešly, dva výstřely zazněly 

čuníkova duše čistá je v nebeském jeteli. 
Jednička se jen usmívá, prý jak to bylo v pravěku 



nikdo tam nic neplánoval a vepřo známe od věků. 
Trojce půjčil ostrý noţík, dvojce slíbil zástěru, 

práce se mu nahrnula, přestane aţ k večeru. 
Noční hlídku obětavě sám pro sebe rozhodne 

v pohodlíčku v svém autíčku sobě záda protáhne. 
Po ránu je jak rybička, do práce se poloţí, 

vţdyť je to naše jednička, pochvalu si zaslouţí. 
 

Karel Ţák 2017  
 

Stavění Májky 
 

Májka se u nás v obci staví tradičně 30. dubna, tedy den před svátkem apoštolů Filipa a Jakuba, který 
připadá na 1. května. Dnes je jejich svátek posunutý, přesto se stále poslední dubnové noci říká 
Filipojakubská. Pro výrobu Májky se pouţívá smrk, jehoţ kmen se aţ po vršek zbaví větví a kůry. Vršek 

stromu se nechává pěkně zelený, zavěšuje se na něj ozdobený věnec. Ten se zdobí stuţkami z látek nebo 
krepového papíru. Je důleţité vybrat pěkný rovný strom, dostatečně vysoký, protoţe čím vyšší Májka, tím 
větší chlouba jejích stavitelů. V naší obci se na této tradiční akci podílejí zejména členové našeho SDH. 
 

   
 

Protoţe v naší obci není dostatek svobodných chlapců k stavění Májky, je vyuţívaná i těţká technika.  
 

 
 

Ihned po usazení a zajištění Májky se prováděl úklid (pálení) sloupané smrkové kůry a větví. 
 

Vzhledem k tomu, ţe se akce zúčastnili hlavně členové našeho hasičského sboru, nebyl zde ţádný pyroman, 
a tak trvalo trochu déle, neţ se podařilo oheň zapálit. Ale nakonec se to podařilo. 
Opodál se roztápělo ohniště na opékání čuníka. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stuha
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krepov%C3%BD_pap%C3%ADr&action=edit&redlink=1


   
 

A protoţe máme dost času, směřujeme k naší hospodě Na Rychtě. Zde pak pokračovala oslava aţ do 
pozdních nočních hodin. 
O Májku se postarali naši hasiči, kteří trávili noc ze třicátého dubna na prvního května v její blízkosti, aby ji 
někdo z vedlejší vesnice neporazil nebo nepodříznul. To by totiţ znamenalo ostudu pro celou vesnici. Proto 
ji hasiči chránili kromě hlídek také tím, ţe kolem kmene připevnili drátěné pletivo, aby bylo případné 
podříznutí Májky ztíţené. 
V okolních obcích jsme viděli, jak dopadlo nedostatečné hlídání Májky. Svou Májku neuhlídali, jak je vidět 
i na fotografii, například ve Starém Smolivci. (Foceno 1. května, kdy se zde shromaţďoval sběr 
nebezpečného odpadu, proto se na fotografii objevuje v pozadí skládka.) 
 

 
 

Svou Májku neuhlídali… 
 

Pálení čarodějnic 
Pálení čarodějnic je zvyk spojený s oslavou příchodu jara. Nazýván je téţ Valpružina noc či svátek 
Beltain, podle keltského boha Belena. Uţ od Keltů je tento den spojen s ohněm, až později ve středověku 
se z něj stalo známé pálení čarodějnic. Svátek se slaví vţdy v noci z 30. dubna na 1. května, kdy vzplanou 
tisíce ohňů. 
 

                     
  

S pálením čarodějnic jsou spojená rizika vzniku poţáru a popálenin, hlavně při nesprávném výběru místa 
pro oheň. Je povinnost organizátorů vţdy kontaktovat místní hasičský sbor. U nás v obci se na této akci 
přímo podílejí členové našeho sboru hasičů. A proto se nemusíme poţáru ani popálení bát. 
V Mladém Smolivci vzplála hranice tradičně za potokem, u rozcestí na Doţice.  

 



 
 

Fotografie jsou z roku 2016 

 
Brigáda na sběr kamenů 

 

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

byla pro náš sbor finančně zajímavá, i kdyţ jsme čekali větší účast. 
 

 
 

 

 

 

 

 

V roce 2018 oslaví kulaté výročí narození: 
 

                               Václav Šlais   *11.  7. 1958 
     

                                František Trhlík   *14. 10. 1948 
         

                                Zdeněk Hřebejk    *1. 11. 1948     
  

 

  

    

 

 

 

 



VI. Podbrdské setkání legend 
 

  
 

Automobilová soutěţ se letos jela 6. – 7. května, tentokrát pod názvem VI. Podbrdské setkání legend. Pro 

posádky bylo připraveno 95 kilometrů celkové délky tratě, z toho téměř 60 kilometrů v devíti rychlostních 
zkouškách. Jezdilo se v okolí obcí Sedliště, Zahrádky, Přešína a rychlostní zkouška „Číţkov-Doţice-Mladý 

Smolivec-Radošice-Číţkov“ se jela 3x. 

Startovní listina čítala 94 posádek. Trať v zajímavých úsecích lemovali i přes nepříznivé počasí doslova 

stovky fanoušků tohoto motoristického sportu. Během soutěţe došlo k několika kolizím, vše se naštěstí 
obešlo bez újmy na zdraví. Centrum a celkové zázemí soutěţe bylo tradičně v areálu firmy KBS Motosport 

Sedliště Stanislava Šelmáta, který byl nejen hlavním pořadatelem, ale sám se závodu zúčastnil se svou 
Škodou 130RS.  
Pod číslem 41 startovali i dva doţičtí rodáci, členové SDH Mladý Smolivec, bratři Michal a Václav 
Krejčí, kteří se v celkovém hodnocení umístili na celkem slušném 41. místě a ve své kategorii získali 
bronzový stupínek. Startovali ve skupině H6, coţ byly vozy roku výroby 1984 aţ 1990 s přední poháněnou 
nápravou. 
 

 

 
Školení rozhodčích pro rok 2017 

 

19. května 2017 se sešla odborná rada OSH Plzeň-jih v zasedací místnosti SDH Přeštice. Mimo jiné zde byla 
podána informace o jednotlivých účastnících školení pro získání kvalifikace Rozhodčí klasické soutěţe. 
Toto školení se konalo ve dnech 8. a 9. dubna na hasičské základně ve Starém Plzenci. Z výsledků školení 
byla zpracována zpráva.  
 

    
      

Za náš SDH získal rozhodcovskou kvalifikaci pro rok 2017 Václav Šíma  
 



Výročí Hasičské vzájemné pojišťovny 
 

V listopadu, před 25 lety, byla na ustavující valné hromadě v Brně obnovena činnost Hasičské vzájemné 
pojišťovny. 

 
Vlastní pojišťovací činnost pak byla zahájena v roce následujícím. Rok 2017 se tak stává rokem, ve kterém 
Hasičská vzájemná pojišťovna oslavila 25 let trvání své novodobé pojišťovací činnosti.  
Ačkoliv se od roku 1900, ve kterém byla pojišťovna zaloţena, i od roku 1992, ve kterém byla pojišťovací 
činnost obnovena, mnoho změnilo, něco se přece jen nemění – stále jde o českou pojišťovnu, bez 
zahraničního kapitálu a stále je patronem vašeho klidu a bezpečí. 
 

Okrskové cvičení Radošice 3. června 2017 
  

V Radošicích se utkala druţstva SDH okrsku Mladý Smolivec. Přijeli hasiči z Budislavic, 

Radošic, Starého Smolivce, Mladého Smolivce a Doţic, aby se utkali o postup do okresního 

kola. 

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

druţstva našeho SDH.  
 

 
 

Sbor velitelů a rozhodčích na okrskovém cvičení v Radošicích 
 



 
 

 
 

Kategorie muži:           Kategorie ženy:             Kategorie děti: 
   

 

       1. Starý Smolivec         1. Mladý Smolivec I       1. Mladý Smolivec I 

       2. Mladý Smolivec      2. Radošice     1. Mladý Smolivec II 

       3. Doţice                      3. Doţice     1. Budislavice 

       4. Budislavice          4. Mladý Smolivec II    1. Radošice 

       5. Radošice        1. Doţice   
 

 
 

Družstvo dětí 
 



 
 

Družstvo žen 
 

Hasičské slavnosti Litoměřice 2017 
 

V době od 9. do 10. června 2017 se v Litoměřicích uskutečnil sedmý ročník Hasičských slavností. Bylo to 

největší shromáţdění hasičů v ČR. 
  

           
 

Letošních hasičských slavností se zůčastnilo 250 sborů a více jak 3000 hasičů jako doprovod. Letos se sešlo 
podle odhadu pořadatelů cca 27 tisíc obdivovatelů hasičské techniky. Na výstavišti bylo k vidění na 350 

historických, ale i nejmodernějších hasičských strojů. I letošní akci v sobotu po slavnostních projevech 
zahájil průvod hasičů s mnoha desítkami kusů rozličné techniky z náměstí na výstaviště. Hlavním tahákem 
však byla výstava historické hasičské techniky. Veřejnosti byla přístupná i litoměřická stanice 
profesionálních hasičů.  
 

 
 

Slavnostní pochod, za SDH Radošice je vidět sbor hasičů z Vrčeně. 
 



Obec Mladý Smolivec pořádala 10. června 2017 pro členy SDH a jejich rodinné příslušníky autobusový 
zájezd do Litoměřic.  
Druţstvo hasičů z Radošic se prezentovalo nejen účastí v průvodu, ale i dobovou výstrojí a svými 
historickými hasičskými stříkačkami.  

 

 
 

Ještě nezbytné skupinové foto Radošických hasičů a našich účastníků zájezdu, dole pak fotografie členů 
našeho SDH na slavnostech. 
 

 
Tradičním zakončením večera, a vlastně celých slavností, byla hasičská hudební fontána, která je 
inspirovná barevnými hudebními představeními Křiţíkovy fontány v Praze, s tím rozdílem, ţe zde byla voda 

stříkána z desítek proudnic ovládaných přímo hasiči. 
 

 
  

Hasičská hudební fontána na Lodním náměstí 



 

 
 

Hasičské slavnosti Litoměřice 2017 byly tradičně zakončeny ohňostrojem. 

Napsali o nás 
 

  
 

Jednotka nezahálí 
 

Hasiči v SDH Mladý Smolivec mají o aktivity postaráno celý rok. Loni se zúčastnili netradičního cvičení s 
námětem poţáru větrné elektrárny, konkrétně elektrické rozvodny, od které následně chytlo i pole. „Musím 
konstatovat, ţe nataţení hadic i celkové hašení bylo tak rychlé, ţe kdyby tam opravdu hořelo, zvládli by to 
naši hasiči včas uhasit. Celkem na vzdálenost od poţární nádrţe aţ k větrné elektrárně pouţili přibliţně 25 
“béčkových” hadic, délka vedení byla cca 500 metrů a vodu do kopce tlačily tři mašiny. Následně si mohli 
prohlédnout a dozvědět se něco víc i o jiném hasicím prostředku, konkrétně o hasicí pěně. Proběhla i 
názorná ukázka hašení pěnou,” dodal velitel Tomáš Fenko.  
Vyzdvihl i několik ostrých zásahů jednotky, např. velký poţár haly dřevozpracujícího závodu, kde byl 
vyhlášen třetí stupeň poţárního poplachu. Zasahovalo v Předmíři, v části obce Řiště, osm hasičských 
jednotek jihočeských a v rámci mezikrajské výpomoci tři jednotky plzeňské (mezi nimi i JPO III SDH 
Mladý Smolivec) a dvě středočeské. Zasahujícím hasičům se podařilo před poţárem uchránit obytný dům a 
stodolu, které stojí v bezprostřední blízkosti hořící haly.  
Nevyhnul se jim ani zásah u velké vody. „Přestoţe u nás v obci spadlo jen několik dešťových kapek, zasáhl 
nás příval vody z rozvodněného Smoliveckého potoka. Ten způsobil mohutný déšť v nedalekých Brdech. 
Naši hasiči uzavřeli okolní komunikace a pomohli občanům s odčerpáváním vody ze zatopených sklepů,” 
sdělil velitel s tím, ţe odborné přípravě jednotky, včetně přípravy fyzické, je věnována značná pozornost.  
V současnosti má sbor obce s 225 obyvateli šedesát členů. Předloni oslavil 120 let své činnosti. 
                                                                                                       Redaktorka HN Věra Nutilová 

Podklady pro článek dodal Zdeněk Hřebejk 

 

4. ročník memoriálu Františka Šlajse - se nekonal 
 

24. června 2017 se sešel výbor našeho sboru, aby projednal přípravy na  memoriál Františka Šlajse. Byly 

rozděleny úkoly, stanoveno datum přípravy kolbiště a jeho zázemí. Ale pak přišla nečekaná zpráva. 29. 
června 2017 se opět sešel výbor našeho SDH na svém mimořádném zasedání a bylo rozhodnuto, ţe 4. ročník 
memoriálu Františka Šlajse se z technických důvodů konat nebude. O dalším pokračování memoriálu jednal 

výbor na svém zasedání 3. listopadu 2017. Odsouhlasen byl návrh, aby se cvičení na počest Františka Šlajse 
(název bude ještě upřesněn) konalo současně s okrskovým cvičením v Mladém Smolivci, to znamená tedy 

zřejmě v roce 2021.   
 



Dětský den 5. července 2017 
 

Tak jako kaţdým rokem přijíţdějí naši dobrovolní hasiči s cisternovou automobilovou stříkačkou, aby po 
skončení sportovního zápolení dětí přišlo na řadu jejich vodní osvěţení. Protoţe se toto počínání stalo jiţ 
tradicí, měla většina dětí nachystané plavky a jejich rodiče ručníky. 
Současně toto zpestření na závěr dětského dne slouţí k prověření naší hasičské techniky a obsluhy stroje. 
 

 
 

Členové našeho SDH opět v letošním roce zajistili vodní osvěžení dětí 
 

Pouťová taneční zábava v Mladém Smolivci 
Tradičně se uskutečnila 12. srpna 2017 na venkovním parketu před OÚ. Na přípravu a úklid zázemí pro 
taneční zábavu byly zorganizované brigády našeho SDH. 

 
 

Také organizační a pořadatelskou sluţbu zajišťovali členové našeho SDH.  
 

Smolivecké vlnobití 
Na druhý den po taneční zábavě, tedy 13. srpna 2017, jsme zakládali novou sportovní tradici v Mladém 
Smolivci. Co nejrychleji na čemkoli překonat mladosmoliveckou poţární nádrţ. Závod, při kterém je více 
legrace neţ skutečných sportovních výkonů ale nesniţuje sportovní výkon toho nejlepšího. Vítězem 1. 

ročníku se stal člen našeho SDH Michal Krejčí, který je nejaktivnější člen našeho sboru dobrovolných 
hasičů v nejrůznějších sportovních disciplinách. Jeho sportovní aktivity můţete najít i na stránkách této 
hasičské ročenky. 
 

    



15 let po povodni (2002 – 2017) 
Uplynulo jiţ 15 let, co velká voda v srpnu roku 2002 zničila značnou část obce Metly. Členové našeho SDH 
tehdy významně pomohli mírnit následky pohromy, kterou způsobila protrţená hráz Metelského rybníku. 

Obce v působnosti OÚ Mladý Smolivec přispěly finanční částkou 344.000 Kč. 
 

  
 

Za normálního stavu se před výlovem vypouští rybník šest týdnů, teď bylo za tři hodiny hotovo 
 

Okresní kolo klasické soutěže - Dobřany – sobota 2. září 2017  
 

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

Běh hasičů do Svatohorských schodů 
Jiţ 9. ročník běhu hasičů do Svatohorských schodů se uskutečnil 9. září 2017. Byl to závod dvojic hasičů 
v běhu se zátěţí do schodů na příbramskou Svatou Horu. Je pořádán jako vzpomínka na poţár areálu v 

dubnu 1978.  

Za náš sbor dobrovolných hasičů startovaly se startovním číslem 25 Tereza Straková a Michaela Krejčová a 

s časem 6:46.34 obsadily 11. příčku (z 18), pod startovním číslem 3 Michal a Václav Krejčí, čas 5:38.50 jim 
stačil na 14 pořadí (z 33). Proti loňsku se zlepšili v čase o 18,9 vteřiny a o 13 míst.  
 

      
 

       Michal a Václav Krejčí v cíli        Tereza Straková a Michaela Krejčová 

V. shromáždění starostů SDH 
 

V. shromáţdění představitelů SDH okresu Plzeň-jih se konalo v sobotu 25. listopadu 2017 v sále obecního 
hostince Jarov. 

                                         
 

 



Naše nová hasičská technika 
Obec Mladý Smolivec získala finanční podporu na projekt „CAS a DA – Mladý Smolivec“ ve výši 
9 304 173 Kč z fondu Evropské unie. Bylo vypsáno výběrové řízení na novou hasičskou techniku.  
 

         
 

Nová hasičská technika by měla dorazit na přelomu roku 2017/2018. Dopravní automobil (DA) snad 

v listopadu 2017 a cisternová automobilová stříkačka (CAS) na začátku roku příštího. 
 

Brigáda na úpravu hasičárny pro novou techniku 
 

  
 

16. září 2017 jsme se sešli v hasičárně SDH Mladý Smolivec 
 

Na 16. září se domluvili členové našeho SDH na úpravě hasičárny, aby byl dostatek prostoru pro naši novou 
hasičskou techniku. Pavel Šmídů, Tomáš Fenko a Miroslav Šustr si s úpravou hasičárny hravě poradili. A to 

je ještě zradil traktor, který odmítl spolupracovat a musel být vyměněn. 
 

Schůze výboru našeho SDH, 
která se konala 3. listopadu 2017, bylo mimo jiné stanoveno datum konání Valné hromady našeho sboru.  
 

 
 

Rozsvícení vánočního stromku 
Jako kaţdý rok tak i letos jsme se 3. prosince 2017 sešli u rozsvícení vánočního stromku před OÚ v Mladém 
Smolivci, abychom přivítali Advent a naladili se na nadcházející vánoční svátky.  
Členové našeho SDH upravili prostor hasičárny, aby se mohli příchozí občerstvit v závětří, posedět a trochu 
se ohřát. K tomu účelu zde naši hasiči zkompletovali lavice a stoly. Na mobilním pódiu SDH probíhal 
program. 
 



    
 

Upravená hasičárna a pojízdné pódium SDH 
 

Jako kaţdým rokem bylo i letos připraveno občerstvení. Pro zahřátí se podával čaj a svařák, k tomu štola a 
vánočka. Součástí letošních oslav byly i vánoční trhy – adventní výtvory našich ţen a dětí MŠ ve Starém 
Smolivci. 

 

      Balada o uších hasičových 
 

        Za poţární stanicí,        
        dneska jako včera, 
     stojí hasič s proudnicí, 
         z večerního šera. 
 

       Vyleští vůz hasicí, 
         alarm nastavuje, 

       potom stočí hadici, 
         domů vykračuje. 
 

       Rozhlíţí se vesnicí, 
        nespatří-li kouře, 
    nebo s vajglem slepici,  

   či snad předzvěst bouře. 
 

  A kdyţ dojde k první lísce, 
   smutně vzhlédne v dálky, 
      nehořelo v této vísce  
        od poslední války. 
 

      Nehořelo, nedoutnalo, 
     komín nebouch sazemi, 
  kdyţ se s kočkou něco stalo, 
        byla zrovna na zemi. 
 

     Hasič sluch má naladěn, 
       na akordy „hóóó-řííí“, 
      domů vchází rozladěn, 
         do smutku se noří. 
 

  Kdyţ v tom náhle od sousedů 

       shluky těchto hlásek 

   křičí někdo v rychlém sledu, 
       chvěje se mu hlásek. 
 

Ţe by?! - Přeci?! - Právě dneska?! 
        a ještě u nás vedle…, 
     představa je to tak hezká, 

              ţe tam běţí hnedle. 
 

 
 

Ten hlas slyší od garáţe 

a zdá se mu povědomý, 
určit ho však nedokáţe,  
chvíli stojí mezi domy. 

 

Je to garáţ, to je jasné, 
sluch ho jistě neklame, 
teď to slyší zcela jasně, 
hasič je, on nezklame. 

 

Nebojácně dovnitř vstoupí 
mezi staré skútry  

a dívá se jako hloupý 

na motiv z Kámasútry.  
 

Se sousedem jeho ţena 

z pagod výjev tvoří, 
křičí na ponk poloţena: 

„Přihořívá! Hoří!“ 
 

Za poţární stanicí 
dneska jako včera, 

stojí hasič s proudnicí 
z večerního šera. 

 

Vyleští vůz hasicí, 
alarm nastavuje, 

potom stočí hadici, 
domů vykračuje. 

 

Po ohni ani památka, 
ţárlivost ho moří, 

na uších má sluchátka, 
nechce slyšet: „hóóó-řííí!“ 

 
             Převzato z Internetu 



O ohni 
Jeť dobročinná ohně moc, 

An krotí se a opatruje, 
Co člověk tvoří, způsobuje, 

V tom jemu platen na pomoc. 

Však strašna jeho boţská moc, 
Kdyţ z pout se vymkne, vyřinuje, 

A kráčí stopou svobody, 

Ten divý syn přírody. 
 

Fridrich Schiller v překladu Josefa Jungmanna 
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Nehaste benzínem ohniště! 
Teď už je to jedno, ale pro příště. 

 

Hasič přijde do zbrojnice, v klidu si vypije kávu 
a pak řekne ostatním kolegům: 

“Pomalinku se zvedejte, hoří finanční úřad!” 
 


