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Úvod 
Vážené hasičky, hasiči a členové dětských družstev, vážení hosté.  
Dostává se vám do rukou publikace vydaná k 125. výročí založení 
našeho hasičského sboru (založen 1895). Navazuje na publikaci        
k našemu 120. výročí založení a mapuje naši činnost od roku 2015 
do 2020. Vydání publikace bylo původně plánováno k termínu 
konání Valné hromady našeho sboru v lednu 2021. Tento záměr však 
nebyl dodržen, protože ho přerušila opatření vlády kvůli pandemii, 
která nepovolila konání schůzí nejen sborů dobrovolných hasičů. 
Valné hromady hasičských sborů se tedy nekonaly. Proto se vydání 
této publikace uskutečňuje až nyní v roce 2021. Je vydána k termínu 
konání nejbližší Valné hromady našeho sboru po uvolnění vládních 
protipandemických opatření.  

 

Trocha historie nikoho nezabije 
 

Historie boje člověka proti požárům je tak stará, jako lidstvo samo. 
Již od dob Prométhea je oheň využívaný ve službách člověka jako 
jeho pomocník, ale často i ničivý živel. Podle starých řeckých bájí 
uchvátil oheň Prométheus bohům na Olympu a donesl ho lidstvu k 
užívání. Byl za tuto loupež krutě potrestán.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podle starého přísloví oheň nebyl jen dobrý sluha, ale i zlý pán. 
Zhoubným plamenům padaly za oběť celé obce, vesnice či města. Již 
v průběhu 16. století vrchnost, vědoma si nebezpečí vzniku požáru, 
vydává pro jednotlivá panství a vesnice "Hospodářské instrukce a 
selské řády", které obsahovaly i požární nařízení. Dřevěné komíny 
nahrazovaly komíny zděné. Ale i tyto je třeba udržovat a kontrolovat 
1x ročně. Zejména pokud se jedná o komíny na které je napojen 
hlavní zdroj vytápění a vaření. Dříve tyto kontroly prováděli členové 
SDH, ale nyní je tato kontrola v gesci kominického cechu. 

Zeus nechal Prométhea přikovat 
ke skále a poslal orla, aby mu 
každý den vyrvával játra. Ta 
potom Prométheovi do druhého 
dne opět dorůstala a tak se měl 
orel stále čím krmit.   
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               O ohni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Jeť dobročinná ohně moc, 
An krotí se a opatruje, 

Co člověk tvoří, způsobuje, 
V tom jemu platen na pomoc. 
Však strašna jeho božská moc, 

Když z pout se vymkne, vyřinuje, 
A kráčí stopou svobody, 

Ten divý syn přírody. 
 

Fridrich Schiller překlad Josef Jungmann 
 

Ze sjezdu hasičstva v Praze r. 1928. 
Průvod se řadí u novostavby Hasičského domu. 
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Cvičení SDH s Českou besedou 
 

Přátelé, dostala se mi do rukou fotografie, na které pochodují spolu s 
našimi hasiči ženy v krojích. Snad se jedná o hasičské cvičení z roku 
1971, kdy součástí cvičení byla Česká beseda.  
 

 
 

Fotografie pořízená na návsi v Mladém Smolivci 
 

2015 – Výroční valná hromada SDH 
 

28. prosince 2014 se sešli členové SDH Mladý Smolivec na Výroční 
valné hromadě. Zhodnotili svou činnost za uplynulé období a vytyčili 
si úkoly na další roky. Byl zvolen nový výbor SDH 2015-2020. 
Starosta Miroslav Šustr, velitel Tomáš Fenko, František Trhlík, Václav Straka, 
Alena Fenková, Václav Šlais, Karolína Černá, Václav Šíma, Veronika Kubová, 
Pavel Šmíd ml., Zdeněk Hřebejk, Vladimír Spour, Milan Skuhravý, Karel Žák a 
Pavel Šmíd st., KRR předsedal Miroslav Zíka, členové Miroslav Mašek, Vojtěch 
Voříšek. 

2015 – smutné loučení 
 

S Josefem Spourem jsme se rozloučili 19. ledna 2015. Poslední 
rozloučení se zesnulým se konalo v obřadní síni v Blatné. 
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                           2015 - Okrskové cvičení Dožice  
 

V sobotu 30. května 2015 se konalo okrskové cvičení v Dožicích. 
Odpoledne začalo slavnostním nástupem a položením věnců u 
památníku obětem první světové války. Poté následoval slavnostní 
pochod na cvičiště. Kromě mladosmoliveckých hasičských družstev 
mužů se přihlásilo i družstvo z Polánky, "stará garda" dožických 
hasičů s jejich historickou stříkačkou, tři družstva žen a dokonce pět 
družstev dětí.  
 

    
 

Oslavy 120. výročí založení SDH v Mladém Smolivci 
V sobotu 18. července 2015 se na louce u Kuchařů uskutečnil druhý 
ročník Memoriálu Františka Šlajse. Netradiční cvičení s odlišnými 
pravidly od běžného okrskového cvičení doprovázelo slunné počasí a 
přišlo se podívat mnoho diváků. V kategorii žen se na 1. místě 
umístily ženy z Přešína, na 2. ženy z Dožic a ženy z Mladého 
Smolivce skončily 3. V kategorii mužů bylo naše družstvo 3. 
 

2015 – oprava mladosmolivecké požární nádrže 
Nejprve jsme požární nádrž vylovili a poté vypustili. Následovala její 
oprava. Oprava nádrže spočívala v jejím obezdění, ve výměně 
zábradlí, úpravě komunikace a zelené plochy okolo nádrže. 
Rekonstruovaná nádrž byla 7. srpna 2015 napuštěna a začala opět 
sloužit svému účelu. 
 

2015 – žehnání praporu SDH 
V neděli 16. srpna 2015 jsme se sešli na „Slavnostní mši svaté“         
v kapli sv. Vavřince na návsi v Mladém Smolivci. 
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2016 – smutné loučení 
 

Náš popis událostí roku 2016 začínáme zprávou nejsmutnější. Naše 
řady opustil dlouholetý člen našeho hasičského sboru František 
Sedláček. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 29. dubna 2016 
v budislavickém kostele. Následně byl pochován do hrobu na 
budislavickém hřbitově. 
 

 
 

Mladosmolivečtí hasiči doprovodili zesnulého na jeho poslední cestě. 
 

2016 – Změna registrace SDH 
 

V polovině roku 2016 byla změněna registrační čísla SDH: 
Kraj Plzeňský - č. 32; Okr. Plzeň-jih - č. 4; Číslo našeho SDH - 055 
Členové SDH jsou číslováni podle data vstupu – 324055001 
Ev. číslo našeho sboru – původní 3406126, nové je 324055 
 

Zde se v rámci 
nedělní mše 

svaté pořádal 
akt žehnání 

nového praporu 
našeho SDH. 
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2016 – Ostrý zásah našich hasičů 
 

15. května 2016 zasahovaly jednotky SDH z Hvožďan, Březnice, 
Rožmitálu pod Třemšínem a z Mladého Smolivce v Předmíři, části 
obce Řiště, u požáru haly dřevozpracujícího závodu. Zasahujícím 
hasičům se podařilo před ničivým požárem uchránit obytný dům a 
stodolu, které stojí v bezprostřední blízkosti hořící haly.  
   

 
 

Výrobna je však požárem zničena, u objektu se propadla střecha. 
 

2016 – povodeň 
 

Mladosmolivečtí hasiči bojovali s velkou vodou. Smolivecký potok 
přinesl mohutný proud vody, posilněný přívalovým deštěm v Brdech. 
 

  
 

2016 – Jednání výboru 
 

Na jednání výboru našeho SDH bylo dne 5. srpna 2016 zhodnoceno 
okrskové cvičení, které se uskutečnilo 25. června v Mladém Smolivci 
a následně i 3. ročník memoriálu Františka Šlajse.  
V okrskovém cvičení všechna naše družstva obsadila první místa. 
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SDH Březové Hory – 10. září 2016  
 

SDH Březové Hory pořádal 8. ročník závodu dvojic profesionálních   
i dobrovolných hasičů v běhu do Svatohorských schodů o pohár 
starosty města Příbrami. Závod je pořádán jako vzpomínka na požár 
areálu v dubnu 1978 a na nesnadný úkol hasičů při jeho likvidaci. 
Cílem závodu bylo co nejrychleji zdolat 289 schodů na příbramskou 
Svatou horu. Do tohoto závodu se přihlásili bratři Václav a Michal 
Krejčí za SDH Mladý Smolivec. Závod se běžel ve dvojicích a 
započítáván byl čas druhého člena dvojice. 
 

   
 

Michal a Václav Krejčí, startovní číslo 44, čas 5:57:38 a 27. místo 
z 55 dvojic. Vedení SDH v Mladém Smolivci děkuje oběma našim 
závodníkům za reprezentaci i dosažený výsledek. 
 

2016 - Námětové cvičení SDH  
 

V sobotu 24. září se uskutečnilo námětové cvičení okrsku Mladý 
Smolivec. V 7 hodin se v Dožicích ozval varovný zvuk sirény. 
Uskutečnilo se námětové cvičení okrsku. Předmětem cvičení byl 
požár větrné elektrárny. Prostor na kopci u „vrtule“ obsadili hasiči 
SDH Mladý Smolivec. Ti totiž měli s sebou cisternu, která poskytla 
vodu do té doby, než ostatní hasiči připojili hadice na přívod vody.  
Natažení hadic i celkové hašení bylo tak rychlé, že kdyby tam 
opravdu hořelo, zvládli by oheň včas uhasit. 
 

*  * 
 

„To nechápu,” poznamenala manželka požárníka, „Můj muž se stal 
náčelníkem hasičského sboru a přitom nikdy v životě nezpíval!” 
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2017 – Valná hromada SDH 
 

20. ledna 2017 se sešla Valná hromada SDH v Mladém Smolivci. 
Valná hromada sboru schválila zprávy činovníků za rok 2016, plán 
činnosti SDH na rok 2017 i rozpočet. Uložila všem členům sboru 
podílet se aktivně na činnosti sboru, řádně se starat o akceschopnou 
požární techniku. Svědomitě se připravovat na okrsková cvičení, 
zúčastňovat se brigád pro vylepšení hospodaření sboru a podílet se 
na pořadatelské činnosti kulturních a tanečních zábav v obci. 

 

2017 - Vepřové hody 
 

Konečně nastal očekávaný den 22. dubna 2017. Na tento den se těšili 
všichni, co mají rádi vepřové hody.  
Jako první lahůdku se podával výborný ovárek s hořčicí, křenem a 
chlebem. Několik jedinců specialistů se věnovalo vaření vepřového 
guláše. Nutno dodat, že byl opravdu výborný. Večer se ještě vše 
uklízelo, čistily se plničky na jitrnice a jelita, mlýnek, nože, štočky, 
stoly a nakonec i podlaha. 
Druhý den dopoledne jsme se sešli a dokončovali dělení produktů, 
které se musely nechat přes noc vychladnout. Následně byla garáž 
uvedena do původního stavu. Na jednání výboru dne 24. června 2017 
bylo konstatováno, že se akce, zejména pak úklidových prací, 
zúčastnilo velmi málo členů. Dokonce tak málo, že výbor sboru 
rozhodl o nekonání vepřových hodů v dalších letech. 
 

       2017 - Napsaly o nás 
 

Hasiči v SDH Mladý Smolivec mají o aktivity postaráno celý rok. 
Loni se zúčastnili cvičení s námětem požáru elektrické rozvodny 
větrné elektrárny, od které následně chytlo i pole. „Natažení hadic i 
celkové hašení bylo tak rychlé, že kdyby tam opravdu hořelo, zvládli 
by to naši hasiči včas uhasit. Celkem vzdálenost od požární nádrže až 
k větrné elektrárně byla délka vedení byla  cca 500 metrů.  
Následně se dozvěděli něco víc i o jiném hasicím prostředku, 
konkrétně o hasicí pěně. Proběhla i názorná ukázka,” dodal velitel  
Tomáš Fenko. 
Vyzdvihl několik ostrých zásahů jednotky, např. požár haly 
dřevozpracujícího závodu, kde byl vyhlášen třetí stupeň požárního 
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poplachu. V Předmíři zasahovaly tři jednotky plzeňské (mezi nimi i 
JPOIII Mladý Smolivec). Zasahujícím hasičům se podařilo před 
požárem uchránit obytný  dům a stodolu, které stojí v bezprostřední 
blízkosti hořící haly. 
Zasahovali u velké vody. „Přestože u nás v obci spadlo jen několik 
dešťových kapek, zasáhl nás příval vody ze Smoliveckého potoka. 
Jeho rozvodnění způsobil mohutný déšť v nedalekých Brdech. Naši 
hasiči následně pomohli i s odčerpáním vody ze zatopených sklepů,” 
sdělil nám velitel. V SDH je věnována velká pozornost odborné i 
tělesné přípravě. 

2017 - Brigáda na sběr kamenů 
 

Na 6. května byla vyhlášena brigáda na sběr kamene. V případě 
nepřízně počasí bude oznámen náhradní termín. A už je to tady. Prší 
a proto se brigáda překládá na 13. května. Toto ráno nás přivítalo 
prosluněnou modrou oblohou. 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 když jsme čekali větší účast. 

 

2017 - Okrskové cvičení Radošice  
  

V Radošicích se 3. června 2017 sešla družstva SDH okrsku Mladý 
Smolivec. Přijeli hasiči z Budislavic, Radošic, Starého Smolivce, 
Mladého Smolivce a Dožic, aby se utkali o postup do okresního kola. 
SDH Mladý Smolivec vyslal do soutěže dvě družstva dětí, dvě 
družstva žen a družstvo mužů. Družstvo žen SDH Mladý Smolivec 
součtem časů dosažených ve štafetě i požárním útoku zvítězilo.  
Následoval štafetový běh družstva mužů. Ti podali velmi dobrý 
výkon a ve štafetě se umístili na krásném prvním místě. To se jim 
však nepodařilo udržet a i přes velkou snahu obsadili i tak pěkné 
postupové druhé místo. 
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Pořadí družstev mužů:      Pořadí družstev žen:      Pořadí družstev dětí:  
                                  

1. SDH Starý Smolivec 1. SDH Mladý Smolivec I     1. SDH Mladý Smolivec I 
2. SDH Mladý Smolivec  2. SDH Radošice        1. SDH Mladý Smolivec II 
3. SDH Dožice  3. Dožice      1. SDH Budislavice 
4. SDH Budislavice 4. SDH Mladý Smolivec II     1. SDH Radošice 
5. SDH Radošice         1. SDH Dožice  
 

4. ročník memoriálu Františka Šlajse - se nekonal 
 

Rok 2018 zahajujeme Valnou hromadou sboru 
 

Valnou hromadu našeho SDH zahájila jednatelka sboru, přivítala 
přítomné hasičky, hasiče a hosty a předala slovo starostovi SDH 
Miroslavu Šustrovi. Ten nejprve přivítal přítomné a následně 
zhodnotil činnost našeho sboru za uplynulé období a nastínil plán 
činnosti na rok 2018. Následovala zpráva o hospodaření za rok 2017, 
s kterou nás seznámil hospodář sboru. Dále jsme vyslechli informaci 
o inventuře hospodaření, s kterou nás seznámil předseda RKK 
Miroslav Zíka. 
V průběhu jednání bylo předáno ocenění za 50 let služby a aktivní 
práci ve sboru Pavlu Šmídovi st., Františku Trhlíkovi st. a Karlu 
Hrubešovi. Za aktivní přístup k činosti sboru byla oceněna starostka 
OÚ Eva Kubová a kronikář a webmaster sboru Zdeněk Hřebejk. 
 

  
 
Následovala diskuze, ve které tradičně vystoupila starostka obecního 
úřadu Eva Kubová, místostarosta OSHPJ Václav Sýkora a další. 
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Nová hasičská technika JPO III – 22. února 2018 
 

Hasiči z JPOIII Mladý Smolivec přišli na OÚ s požadavkem na 
generální opravu cisternové stříkačky CAS-706 RT, která byla 
vyrobena v roce v roce 1973. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo 
výzvu „Technika pro Integrovaný záchranný systém“. Naše žádost o 
dotaci byla schválená.  
Zakoupili jsme dopravní automobil značky Mercedes Benz 
s přívěsem Agados a velkoobjemovou cisternovou stříkačku značky 
TATRA 815-7.  
 

 
 

SDH vs. JPO 
 

Na úvod neuškodí vysvětlit si základní rozdíly mezi SDH a JPO.  
SDH – (Sbor dobrovolných hasičů) je občanské sdružení, které je 
zaregistrováno u Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Jeho 
hlavní náplní činnosti je prevence v oblasti požární ochrany, práce s 
mládeží, v dnešní době také požární sport a společensko-kulturní 
akce v obci. V čele SDH stojí starosta sboru a výkonným orgánem je 
výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci, která je z 
velké části finančně závislá na okolních subjektech. Členové SDH 
vykonávají svoji činnost dobrovolně a bez nároku na odměnu. 
JPO – (Jednotka požární ochrany, v našem případě JPOIII) – je 
organizační složkou, která je zřizována obcí. JPO je zcela závislá na 
rozpočtu obce. Veškerá technika, výstroj a výzbroj, pořízená pro 
činnost jednotky požární ochrany je majetkem obce. Obec rovněž 
posílá hasiče na potřebná školení a zdravotní prohlídky a zajišťuje 
akceschopnost jednotky. Činnost JPO je pouze represivní. 
V čele JPO je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce 
starostce obce. Členové JPO vykonávají práci v jednotce dobrovolně 
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a ačkoli zákon umožňuje jejich finanční ohodnocení zřizovatelem 
(obcí), vykonávají členové jednotky veškeré činnosti bez nároku na 
finanční odměnu. 
Jistá provázanost však mezi organizacemi SDH a JPO je. Členové 
zásahové jednotky obce jsou vybíráni zejména z členské základny 
SDH, protože jsou již od mládí vedeni k činnosti v oblasti požární 
ochrany, ochrany majetku a záchrany životů. 
 

JPO III Mladý Smolivec ve Zbirohu 
 

Sobota 24. března 2018 znamenala pro naši jednotku POIII Mladý 
Smolivec posun v odbornosti. Na pokyn HZS ČR se zúčastnila 
odborné přípravy jednotek požární ochrany zaměřené na zdolávání 
požárů ve vnitřním prostoru budov. Pro hasiče připraveny modelové 
situace. První simulovala požár obchodu v přízemí budovy, druhá 
požár bytu v třetím patře obytného domu a třetí byla zaměřena na 
požár sklepních kójí. Podmínky zásanu se blížily reálnému zásahu. 

 

 
 

Brigáda na sběr kamenů 
 

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

Toto okrskové cvičení, konané 2. června 2018, bylo součástí oslav 
120. výročí založení budislavického SDH. 
Celé cvičení doprovázelo krásné letní počasí i hojná účast diváků. 
Soutěže se zúčastnilo 5 týmů dětských hasičských nadějí, tři družstva 
žen a 5 formací mužů. Po ukončení cvičení starosta okrsku Lubomír 
Kříž vyhlásil pořadí družstev a předal odměny vítězům.  
 

                 

Dopravní nehoda v Mladém Smolivci - 2018 
 

 

 

Na pokyn KOPIS (Krajské operační a informační středisko HZS) 
členové naší JPO zasahovali u dopravní nehody na křižovatce za 
můstkem u OÚ. 
 

2018 – okresní hasičské cvičení 
 

V sobotu 8. září 2018 se konalo v Nepomuku hasičské cvičení okresu 
Plzeň-jih. Sešlo se zde 16 týmů mužů a 8 družstev žen. Naše 
družstvo žen startovalo jako první. Hasičky zaběhly štafetu v 
nejlepším čase.  
Hasičský útok však našemu družstvu moc nevyšel a hasičky dostaly 
pět trestných bodů, což se projevilo i na konečném pořadí. 

Konečné pořadí našeho sboru na 
cvičení v Budislavicích 2018: 
Muži - 4. místo        
Ženy - 2. místo  
Děti obě družstva - 1. místo 
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Oslavy 100. výročí republiky v Mladém Smolivci 
 

Zástupci obce a sborů dobrovolných hasičů se sešli v Mladém 
Smolivci u památníku padlých v 1. světové válce. Slavnost byla 
zahájena Českou státní hymnou. Pak zazněly projevy starostky obce 
Evy Kubové a místostarosty Jana Spoura. 

  
  

Našemu SDH byla připnuta na žerď praporu pamětní stuha. 
         

               Vysazování lip 27. října 2018 
 

Rok 2018 byl ve znamení celonárodních oslav 100 let od vzniku 
Československa. U této příležitosti vyhlásil plzeňský kraj projekt: 
„Lípy republiky 2018“. V rámci tohoto projektu vysazovaly obce     
v Plzeňském kraji tento památeční národní strom a připomenuli si tak 
významné datum. Tato akce se uskutečnila i v obcích v působnosti 
OÚ Mladý Smolivec za vydatné podpory našich hasičských sborů. 
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Smolivečtí hasiči dostali netradiční úkol 
Měli v sobotu 10. listopadu 2018 vyklidit márnici u budislavického 
kostela. S tímto úkolem se vypořádali budislavičtí hasiči a márnici 
vyklidili již ve čtvrtek. Mladosmoliváci svolanou akci neodvolali, ale 
vydali se na úklid listí na budislavický hřbitov.  
 

 
 

Rozsvícení vánočního stromku – 2018 
 

Jako každý rok tak i letos jsme se 2. prosince 2018 sešli u rozsvícení 
vánočního stromku před OÚ v Mladém Smolivci, abychom přivítali 
Advent a naladili se na nadcházející vánoční svátky.  
Členové našeho SDH upravili prostor hasičárny, aby se mohli 
příchozí občerstvit v závětří, posedět a trochu se ohřát a schovat před 
deštěm. K tomu účelu zde naši hasiči zkompletovali lavice a stoly. 
Tentokrát se k nám přidala i hudební skupina Přelet MS, která 
vystupovala na našem adventním srazu.   
 

Valná hromada sboru – 2019 
 

Valnou hromadu našeho sboru dobrovolných hasičů, která se konala 
v pátek, 11. ledna 2019, zahájila jednatelka sboru, přivítala přítomné 
hasiče a hosty a předala slovo starostovi SDH Miroslavu Šustrovi.  
Ten nejprve přivítal přítomné, následně zhodnotil činnost našeho 
sboru za uplynulé období a nastínil plán činnosti na rok 2019. 
Následovala zpráva o hospodaření za rok 2018, s kterou nás seznámil 
hospodář sboru. Vyslechli jsme informaci o inventuře hospodaření a 
majetku, s kterou nás seznámil předseda RKK Miroslav Zíka.           
K dnešnímu dni má náš sbor 58 členů. 
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Jednatelka předala slovo starostovi SDH Miroslavu Šustrovi. Ten 
nejprve přivítal všechny přítomné. V úvodu připoměl shromáždění 
delegátů, kde na mimořádném jednání byl za zesnulého starostu      
SH ČMS Karla Richtera zvolen Jan Slámečka. Následně zhodnotil 
činnost našeho sboru za uplynulé období a nastínil plán činnosti na 
rok 2019. Následovala zpráva o hospodaření za rok 2018, kterou 
přednesl hospodář sboru Pavel Šmíd. Dále jsme vyslechli informaci 
o inventuře hospodaření a majetku, kterou přednesl předseda RKK 
Miroslav Zíka. 
Starosta SDH vyzdvihl akce ke 100. výročí od vzniku naší republiky 
a připomněl jejich důstojné zakončení výsadbou lip republiky.  

Za padesátiletou činnost v mladosmoliveckém sboru dobrovolných 
hasičů byl oceněn František Šustr, za dobrou spolupráci sboru s 
obecním zastupitelstvem byla předána kytice starostce obce. 
 

    
 

Dále starosta sboru zmínil několik akcí JPOIII. Zejména účast na 3 
záchraných akcích a jednom praktickém školení ve Zbirohu. 
Z projevu starosty sboru vyplynuly některé zásadní změny pro náš 
sbor. Ve funkci hospodáře skončil k 31. prosinci 2018 na vlastní 
žádost Pavel Šmíd. Za jeho dlouholetou zodpovědnou a úspěšnou 
činnost mu starosta sboru poděkoval a předal dárkový balíček. Jeho 
funkci bude nyní vykonávat Veronika Kubová, která se ihned ujala 
funkce a vybrala od nás finanční příspěvky na rok 2019. Do výboru 
sboru byl nově zvolen Ondřej Šustr, který bude zastávat funkci 
jednatele. Obě tyto změny valná hromada sboru odsouhlasila. 
Náš sbor naváže po mnoha letech na tradici pořádání hasičských bálů 
s tombolou. Byl určen termín pro jeho konání 23. 2. 2019. 
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Školení mladosmolivecké jednotky PO III 
 

Jednotka je zapojena do přednemocniční neodkladné první pomoci. 
To byl důvod, proč se hasiči zúčastnili školení, které pro ně zajistila 
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Během praktického 
školení si měli možnost všichni členové jednotky vyzkoušet základní 
postupy pro záchranu lidských životů. Měli k dispozici i defibrilátor 
a všechny velikosti záchranářských figurín. 
 

  
 

Doufejme, že nebudou muset získané znalosti a dovednosti často 
používat a že nebudou muset k takovým případům vyjíždět. Přesto je 
důležité, že jsou mezi námi vyškolení dobrovolníci, kteří nám mohou 
pomoci v krizových situacích a zachraňovat naše životy. 
 

Jednání výboru SDH 
 

Výbor našeho SDH se sešel 1. února 2019. Byly rozdány nezbytné 
úkoly pro přípravu a hladký průběh Hasičského bálu s tombolou. 
Bylo rozhodnuto, že pověření členové našeho SDH obejdou v sobotu 
16. února 2019 celou naši obec a budou zvát na tuto akci. Od nich si 
mohou zájemci o účast na Hasičském bálu zakoupit vstupenku. K ní 
obdrží i pozvánku na obě akce. 
 

*  * 
  

"Prosím vás, pomozte mi!" volá večer dívka na operační středisko 
hasičů. "Jeden mladý muž se pokouší vylézt do mojí ložnice!" 
"Spojíme vás s policií. My jsme hasiči." "Ne, ne, nepotřebuji policii, 
potřebuji delší žebřík, aby se ke mně dostal!" 
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Hasičský bál, jak má být 
 

Odpoledne 23. února 2019 se sešla naše drobotina na Dětské 
maškarní diskotéce. Za zvuků reprodukované hudby si děti užily 
plno zábavy. Večer téhož dne se sešli účastníci mladosmoliveckého 
Hasičského bálu v sálu hostince U Frűhaufů. Hasičský bál ukázal, že 
se dokážou lidi spolu i výborně bavit. K tanci a poslechu tradičně 
zahrálo hudební duo PiňaKoláda. Bohatá tombola byla ozdobou bálu.  
 

  
   

Za to patří poděkování všem hasičům našeho sboru, kteří se aktivně 
zapojili do přípravy bálu, sponzorům a spoluobčanům, kteří přispěli 
do tomboly věcnými dary a bálu se zúčastnili. 
 

Mladí hasiči se učili zachraňovat životy 
 

Mladosmolivečtí mladí hasiči se sešli v pátek 1. března 2019, aby se 
naučili a v praxi vyzkoušeli základy poskytnutí první pomoci.  
 

 
 

Tereza Průchová, která studuje Vyšší odbornou zdravotnickou školu  
v Plzni, si připravila prezentaci pro naše nejmenší hasiče. Ve škole si 
Tereza zapůjčila figuríny, záchranářské pomůcky a nástroje, aby si 
děti po teoretické části mohly záchranu života vyzkoušet i prakticky. 
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Úspěšný zásah jednotky JPOIII Mladý Smolivec 
 

V Agrochovu Kasejovice-Smolivec došlo k požáru motorové části 
kolového manipulátoru. Škoda byla vyčíslena na 200 tisíc korun. 
Příčinou byla technická závada na palivové soustavě. S požárem si 
členové naší JPOIII snadno poradili. 
 

Členská schůze SDH – duben 2019 
 

Na 26. duben 2019 byla svolána členská schůze našeho SDH.           
V úvodu nás starosta sboru seznámil s hodnocením Hasičského bálu. 
Poděkoval všem členům a přátelům našeho sboru za aktivní přístup k 
celé akci. Poděkoval členům sboru, kteří obešli všechna stavení obce, 
aby osobně pozvali na účast na Hasičském bálu. Měli výrazný podíl 
na hojné účasti. Konstatoval, že finančně byl bál pro náš sbor natolik 
zajímavý, že zvažujeme jeho pořádání i v příštím roce. 
V další části schůze byla řešena příprava brigády na sběr kamenů z 
polí Agrochovu Kasejovice-Smolivec.  
 

Brigáda na sběr kamenů  
 

S obavou jsme sledovali vývoj počasí, protože déšť by znemožnil 
konání této akce. Počasí se umoudřilo, a tak jsme se mohli brigády 
27. dubna 2019 zúčastnit. Sešlo se nás vcelku dost, využity byly dva 
traktory, které tradičně řídili hasiči Pavel Šmíd a František Trhlík.  
Bylo za námi vidět kus dobře odvedené práce a celá akce byla 
finančně zajímavá pro náš sbor dobrovolných hasičů. 
 

*  * 

 
 

Trocha humoru 
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Máj – čas lásky a trestních oznámení 
 

Stejně jako roky minulé tak i letos se poslední dubnový den na 
dětském hřišti za OÚ vztyčovala májka. Nejprve naše děvčata májku 
nazdobila, odpoledne pak dobrovolníci za pomoci těžké techniky 
kmen usadili a zaklínovali. Následovalo tradiční střežení májky až do 
rána, abychom nedopustili ostudu, že nám bude májka pokácena.  
Tento starý zvyk se ale pomalu vytrácí. Svědčí o tom dvě trestní 
oznámení, která byla podána na neznámého pachatele. První 
oznámení přijali policisté na služebně v Plánici na Klatovsku. 
Neznámý pachatel zde v noci májku podřízl. Další oznámení podala 
obec Čimelice na Písecku. Naši otcové a dědové by věc rozhodli 
takto: „Neuhlídals! Tak se o vše postarej a četníka nevolej!” 
Policisté na Klatovsku došli k závěru, že podle právního řádu nelze 
kriminalizovat dlouholetou tradici. Dotčené vesnice, které podaly 
žalobu by se měly hlavně stydět. 
 

2019 - Okrskové cvičení ve Starém Smolivci 
 

Starosmolivečtí dobrovolní hasiči oslavili 125. výročí založení svého 
sboru tradičně okrskovým cvičením. To se konalo 29. června 2019 za 
účasti družstev mladosmoliveckého okrsku. Cvičení bylo připraveno 
v areálu TJ Starý Smolivec. Letošní ročník doprovázelo teplé 
slunečné počasí, které vydrželo až do večera.  
Po zahájení a přivítání všech přítomných byly předány upomínkové 
předměty zástupcům sboru. Po této oficiální části začalo tradiční 
cvičení. Nejprve si vedoucí družstev vylosovali pořadí, v jakém se 
dostaví na start. Nejprve předvedly své dovednosti děti. Poté 
nastoupila družstva žen. Muži si také odběhli svou štafetu a všechna 
družstva využila možnosti opravy. 
 

  

Pořadí mladosmoliveckých 
družstev: 

 muži 1. místo, 

 ženy 3. místo   

 všechna družstva dětí byla 
oceněna za snahu na 1. místě 
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V kategorii mužů nastala situace, která se nestává často. Týmy mužů 
z Budislavic a Radošic zaběhly štafety společně s útoky za stejný čas 
a dělily se tak o 4. místo. 
 

   
 
 

Požár v areálu dětského tábora "Na Dědku"  
 

Několik hasičských jednotek zasahovalo 4. července 2019 u požáru 
v areálu dětského skautského tábora „Na Dědku“. Požár zničil hlavní 
budovu. V areálu se nacházelo třicet dětí a pět vedoucích. Naše JPO 
prováděla kyvadlovou dopravu vody a evakuaci dětí z tábora do obce 
Hvožďany, do péče dětské psycholožky.  
  

  
 

Následně hasiči dohašovali i okraj lesa, který chytil od hájenky.  
Příčina požáru byla, podle vyšetřování hasičů, nedbalost při přípravě 
oběda, konkrétně při smažení řízků na obrovské pánvi. 
 

*  * 

 

Vyběhne začouzený hasič z hořícího baráku, sedne za Tatru, zapálí si 
cigaretu a začne lačně šlukovat. Uvidí to náhodně procházející 
občan, diví se a ptá se velitele zásahu: "Copak se mu stalo?", a 
přitom ukazuje na hasiče s cigaretou. Velitel zásahu odpoví: ,,Ale, 
nadýchal se kouře". 
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Zásah JPO Mladý Smolivec 14. 7. 2019 
 

Naše jednotka PO vyjela v neděli 14. července 2019 po 13. hodině          
k úklidu komunikace po přívalovém dešti v naší obci. Pokryta blátem 
byla komunikace v prostoru před obchodem a blízké křižovatky.  
 

 
 

SDH Březové Hory pořádal 14. září 2019 
"Běh do Svatohorských schodů" 

 

Letos to byl již jedenáctý ročník. Jednalo se o závod dvojic 
profesionálních i dobrovolných hasiček a hasičů v náročném běhu do 
Svatohorských schodů. Délka trati je 560 metrů (289 schodů).  
Muži absolvovali závod se zátěží. Nesli dýchací přístroj Dräger, dále 
dvě „C“ hadice délky 20 metrů a uzavíratelnou proudnici. 
 

   
 

Za náš sbor dobrovolných hasičů startovaly se startovním číslem 15 
Tereza Straková a Aneta Slavíčková (Tichá). S časem 6:39 obsadily 
7. příčku z 19. Pod startovním číslem 2 Michal Krejčí a Jaroslav 
Swietoň. Čas 5:46 je zařadil na 22. pořadí z 38.  
"Příští rok se chystáme zdolat schody znovu a umístit se na ještě lepší 
příčce, třeba i na stupních vítězů" říká s úsměvem Aneta Tichá. 
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Výroční valná hromada SDH - 17. 1. 2020 
 

V letech 2015-2020 pracoval výbor našeho sboru v tomto složení: 
Starosta sboru Miroslav Šustr, místostarosta František Trhlík ml., velitel 
Tomáš Fenko, jeho zástupce Václav Straka, jednatel Veronika Kubová 
(Ondřej Šustr), hospodář Pavel Šmíd (Veronika Kubová), kulturní referent 
Václav Šlais, strojník Vladimír Spour, referentka mládeže Alena Fenková, 
referentka žen Karolína Černá (Tereza Straková), preventista Václav Šíma, 
kronikář Zdeněk Hřebejk, člen výboru Milan Skuhravý, Pavel Šmíd st. a 
Karel Žák. 
Složení KRR: Miroslav Zíka, členové Miroslav Mašek a Vojtěch Voříšek. 
Výroční valnou hromadu našeho sboru dobrovolných hasičů, která se 
konala 17. ledna 2020 zahájil jednatel sboru Ondřej Šustr. Ten 
přivítal přítomné hasičky, hasiče, místostarostu obecního úřadu Jana 
Spoura, náměstka OSHPJ Václava Sýkoru i hosty z Budislavic a 
Starého Smolivce. Odsouhlasen byl i program valné hromady. 
Následně byly zvoleny návrhová, mandátová a volební komise. K 
dnešnímu dni má náš sbor 58 členů. 
 

  
 

Jednatel předal slovo starostovi Miroslavu Šustrovi. Ten nejprve 
přivítal všechny přítomné a následně podrobně zhodnotil činnost 
našeho sboru za uplynulé období. Připomněl několik ostrých akcí 
naší JPOIII. V plánu činnosti na rok 2020 zmínil některé vznamné 
úkoly. Tradičně připomněl včasné odevzdání příspěvkových financí 
na OSHPJ a zaslání hlášení o dnešní Výroční valné hromadě. Zmínil 
chystané brigády, schůze výboru sboru, starost o hasičskou techniku, 
vzornou reprezentaci na cvičeních a závodech aj. 
Následovala zpráva o hospodaření za rok 2019, s kterou nás seznámil 
starosta sboru Miroslav Šustr. Dále jsme vyslechli zprávu o inventuře 
hospodaření a majetku, kterou přednesl Miroslav Zíka. 
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Starosta sboru oznámil, že i v letošním roce upořádáme Hasičský bál 
Termín byl určen 29. únor 2020. Vyzval přítomné k pomoci zejména 
s přípravou bálu a zajištěním tomboly, jejíž výtěžek by měl pomoci 
našemu sboru i finančně.  
Poté následovala podrobná zpráva volební komise, která předložila 
plénu jednotlivé návrhy na členy nového výboru na roky 2020-2025.  
Navrženi a schváleni byli: starosta sboru Miroslav Šustr, místostarosta 
František Trhlík ml., velitel Tomáš Fenko (ten je současně i velitelem 
obecní JPOIII), zástupce velitele Václav Straka, strojník Vladimír Spour, 
referent ochrany obyvatelstva Václav Šíma, jednatel Ondřej Šustr, 
hospodář Veronika Kubová, vedoucí kolektivu mladých hasičů Alena 
Fenková, referentka žen Tereza Straková, kronikář Zdeněk Hřebejk, 
členové výboru Pavel Šmíd a Michal Krejčí. KRR byla schválena ve 
složení: Miroslav Zika, členové Miroslav Mašek a Vojtěch Voříšek. 
 

    
 

V diskuzi vystoupil místostarosta obce Jan Spour, zástupci sborů z 
Budislavic a Starého Smolivce. Do diskuze se přihlásil místostarosta 
OSHPJ Václav Sýkora.  
 

Hasičský záchranný sbor ČR 
 

má povinnost hasit každý objekt, ať má umístěné fotovoltaické 
panely na střeše, či nikoliv. Dnešní fotovoltaiky jsou vybaveny 
nejmodernějšími jisticími a bezpečnostními prvky, které zajišťují 
maximální bezpečnost systému a jeho odpojení či vypnutí. 
U odběrného místa musí být označeno nálepkou, že se v daném 
objektu nachází fotovoltaika. (Pohled na střechu objektu mnohdy 
stačí pro informaci, že je zde FV instalována). Od 1. 1. 2020 jsou 
všechny fotovoltaiky vybaveny tzv. krizovým HDO (hromadné 
dálkové ovládání), díky kterému může provozovatel distribuční 
soustavy na dálku elektrárnu vypnout, anebo lze v odběrném místě 
jedním jističem ručně vypnout celý systém. 
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Školení hasičů z mladosmolivecké JPO 
 

Velitel naší výjezdové jednotky Tomáš Fenko domluvil na 23. a 25. 
ledna 2020 zdravotnické proškolení naší JPO s Dášou Štěpánkovou a 
Hanou Křížovou, které pracují jako záchranářky u rychlé záchranné 
služby Plzeňského kraje.  
 

 
 

Pro praktické vyzkoušení první pomoci přivezla děvčata figuríny, 
na kterých si hasiči mohli vyzkoušet masáž srdce a umělé dýchání. 

 

Jednání výboru SDH 
 

Výbor našeho SDH se sešel 14. února 2020, aby projednal přípravu 
hasičského bálu. Po loňských zkušenostech jsme rozdali konkrétní 
úkoly jednotlivým členům výboru.  
Zejména zajištění tomboly, přípravu občerstvení, propagaci bálu a 
organizační věci. Zmínili jsme i přípravu dětské akce, která se koná 
ve stejný den jako bál, ale již od 14 do 17 hodin. 
 

O sirénách - varování obyvatelstva 
 

Pronikavý zvuk sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Může se 
jednat například o povodeň, rozsáhlý požár nebo havárii s únikem 
nebezpečné látky. V případě hrozby či vzniku podobné mimořádné 
události je důležité, aby ohrožení lidé byli varováni. Včasné a 
správné varování obyvatelstva zajišťuje v České republice síť 
poplachových sirén, které jsou dálkově ovládány z operačních 
středisek hasičských záchranných sborů krajů. 
Pro varování obyvatelstva se při hrozící nebo nastalé mimořádné 
události používá jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. 
Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 
sekund a může zaznít až 3x za sebou v tříminutových intervalech. 
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U elektronických sirén je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, 
která upřesňuje charakter ohrožení. 
Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme 
tzv. „Zkušební tón“. Tento signál provází pravidelnou akustickou 
zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 
sekund. Dále se můžeme setkat se signálem, který slouží ke svolání 
jednotek požární ochrany. Nazýváme jej „Požární poplach“ a je 
vyhlašován přerušovaným signálem po dobu jedné minuty. 
 
 

       
      Všeobecná výstraha                  Zkušební tón                      Požární poplach 
 
 

Činnost po odeznění Všeobecné výstrahy 
  

1. Okamžitě se ukryjte 
Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, 
kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, a to raději 
ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných 
látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. drží se při zemi). 
Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte 
od mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt. 
 

2. Zavřete dveře a okna 
V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s 
velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a 
uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření. 
 

3. Zapněte rádio nebo televizi (ČT24) 
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno 
obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích 
televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními 
rozhlasy, sirénami, megafony záchranářských vozidel atp. 
Výše uvedené pokyny jsou odlišné, pokud se jedná  povodně.  
 

Obecné zásady pro případ ohrožení 
V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se 
snažte dodržovat následující zásady, které ochrání vás a vaše blízké a 
zároveň pomohou záchranným složkám při zásahu: 
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 RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních 
zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, e-maily) 

 NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy 
 VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí  
 NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – telefonní síť je             

v situacích ohrožení přetížena 
 NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci 
 POMÁHEJTE sousedům a lidem ve svém okolí 
 UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a 

zdraví a až poté majetek 
 UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, 

představitelů orgánů státní správy a samosprávy 
       

Vichřice Sabine pustošila Plzeňský kraj - 10. 2. 2020 
 

Vichřice Sabine zajména na horách dosahovala síly orkánu. Plzeňský 
kraj patřil k těm krajům, v nichž hasiči často vyjížděli. Nejčastěji 
likvidovali stromy spadané na komunikace. Jedna z nejhorších 
situací byla i v kraji Plzeňském. Na likvidaci následků vichřice se 
podílela i mladosmolivecká JPOIII. Měla tři výjezdy za jeden den. 
Její činnost byla orientována na likvidaci popadaných stromů. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  * 

Většina požárů vzniká proto, že v místech, 
kde je zákaz kouření, nejsou popelníky. 
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Mladosmolivecký Hasičský bál - 2. ročník 
 

  
 

Večer se sešli dospělí účastníci mladosmoliveckého Hasičského bálu.  
 

   
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*  * 
 

Přijel pan Horák na požární stanici. Všiml si ho bývalý spolužák 
hasič Maňák, se kterým se již 30 let neviděli. Zapovídali se a když se 
po hodině loučili, ještě povídá hasič: "A co ta vaše chatka, co jsme si 
v ní tolik užili? Ještě stojí?" 
Horák: "Proboha kvůli tomu jsem přeci přijel, vona hoří!!!" 

Sešlo se cca 70 lidí a tak se sál 
téměř zaplnil. Po celý večer se 
prodávaly chlebíčky a zákusky. K 
tanci a poslechu zahrála skupina 
Melody Band. 
Bohatá tombola byla ozdobou 
bálu. Na výherce čekaly zajímavé 
výhry. Vyhrát se dalo i divoké 
prase, ovarová hlava, obilí, dříví, 
hnůj a plno dalších věcí. 
 

 

Odpoledne 29. února 2020 
se sešla v sálu hostince 

U Frűhaufů naše drobotina 
na Dětské mini disco show. 

Za zvuků reprodukované 
hudby si děti užily plno 

soutěží a zábavy. 
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Vzpomínková akce - 125. výročí založení SDH 
 

  
 

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

Konec muzea hasičstva v Rožmitále pod Třemšínem 
 

Hasičské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem bylo otevřeno        
30. června 2012. Vzniklo v budově bývalé Galerie pod zámkem. 
Expozice mapovala historii hasičstva se zaměřením na region. 
Návštěvníci mohli zhlédnout například ručně malované erby 
Podtřemšínské župy číslo 61, nacházely se zde dobové plakáty, 
dobové uniformy a další exponáty. Nechyběl ani diplom udělený 
Podtřemšínské župě za účast na zemské výstavě v Praze r. 1891, 
podepsaný Františkem Josefem I.  
V roce 2019 byla expozice muzea v Rožmitále pod Třemšínem 
uzavřena. Připravuje se její otevření ve špejcharu ve Hvožďanech. 
Stavební práce na obnově památného špejcharu se rozeběhly v plném 
proudu. Slavnostní otevření špejcharu se uskutečnilo 5. září 2020. 
Obec Hvožďany v něm chce vybudovat například obřadní a výstavní 
síně a uvažuje také o zřízení muzea hasičstva. Ve špejcharu je rovněž 
velký sál, vhodný pro konání divadelních či koncertních vystoupení. 
Otevření špejcharu jako muzea hasičstva by mělo být na jaře 2021. 
Do plánování akcí však vstoupil COVID-19, který změnil veškerou 
naplánovanou činnost. 
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100 let státní vlajky - 2020 
 

Po roce 2018, kdy jsme oslavili 100. výročí vzniku naší republiky, 
jsme si letos připomněli další významné datum, a to 100 let naší 
státní vlajky. 
 
 

     
 
 

 

 
125. výročí SDH Dožice - 2020 cvičení zrušeno 

 

Na základě opatření OSH Plzeň–jih ze dne 9. dubna 2020 se ruší 
veškeré soutěže a akce plánované do 30. června 2020, které byly 
zařazeny do plánu akcí OSH Plzeň–jih.  
Na základě tohoto usnesení se ruší také okrskové cvičení v Dožicích, 
které se mělo konat dne 30. května 2020. Zrušena byla i navazující 
taneční hasičská zábava. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné 
zdraví bez koronaviru!                                                      SDH Dožice 
 

Přehled výsledků v letech 2014 - 2020 
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 
 

2015 Okrskové cvičení SDH v Dožicích 
Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:        Pořadí družstev dětí: 
1. Starý Smolivec                  1. Radošice                  1. Mladý Smolivec 
2. Budislavice                        2. Dožice                     2. Radošice 
3. Dožice I                             3. Mladý Smolivec     3. Dožice I 
4. Radošice                                                                 4. Dožice II 
5. Mladý Smolivec 
 

Její vznik provázely emoce a vášnivé 
diskuze. Do "soutěže " o novou vlajku se 
zapojilo hned několik předních českých 
umělců a významných osobností.  
Za těch sto let se měnily státní hranice, 
režimy, dokonce i samotný název státu. 
Vlajka ovšem nikoliv, a proto má pro 
spoustu Čechů silný význam.  
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2016 Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci: 
Pořadí družstev mužů:       Pořadí družstev žen:       Pořadí družstev dětí:  
1. Mladý Smolivec            1. Mladý Smolivec          1. Mladý Smolivec 
2. Budislavice                2. Dožice                          2. Radošice 
3. Dožice     3. Dožice I 
4. Radošice     4. Dožice II 
5. SDH Starý Smolivec 
 

2017 Okrskové cvičení SDH v Radošicích: 
Pořadí družstev mužů:      Pořadí družstev žen:         Pořadí družstev dětí:  
1. Starý Smolivec              1. Mladý Smolivec A       1. Mladý Smolivec A 
2. Mladý Smolivec 2. Radošice                        1. Mladý Smolivec B 
3. Dožice    3. Dožice    1. Budislavice 
4. Budislavice  4. Mladý Smolivec B     1. Radošice 
5. Radošice     1. Dožice 
 

2018 Okrskové cvičení SDH v Budislavicích: 
Pořadí družstev mužů:       Pořadí družstev žen:       Pořadí družstev dětí:  
1. Dožice                            1. Radošice                       1. Mladý Smolivec A 
2. Starý Smolivec               2. Mladý Smolivec          1. Mladý Smolivec B 
3. Budislavice   3. Dožice  1. Radošice 
4. Mladý Smolivec    1. Dožice 
5. Radošice      1. Budislavice 
 

2019 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. Dožice                         1. Radošice 
3. Starý Smolivec  3. Mladý Smolivec 1. Dožice I 
4. Budislavice +Radošice          1. Dožice II 
 

2020 Okrskové cvičení SDH v Dožicích: Kvůli pandemii Koronaviru - Zrušeno! 
 

75 let od konce 2. světové války 
 

Den, kdy nacistické Německo podepsalo v roce 1945 kapitulaci, slaví 
Česká republika společně s většinou evropských států jako státní 
svátek. Na toto výročí se pro letošní rok plánovaly velké oslavy, 
veteránů ubývá a je stále dobré lidem připomínat, že svoboda není 
vždy samozřejmostí a že se o ní musíme čas od času poprat. 
I u nás na mladosmolivecku jsme plánovali na 8. 5. 2020 společné 
položení věnců u památníků obětem první i druhé světové války. 
Bohužel, jako v celé republice, tak i u nás, se mohlo toto významné 
výročí slavit pouze komorně. A tak starostka obce v pátek položila 
ke všem mladosmoliveckým pomníkům věnce. 
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Požár stodoly v Radošicích  
 

V pátek 8. května 2020 hořela stodola čp. 27 v obci Radošice. Požár 
byl vyhlášen v 17:03 a již v 17:09 přijelo jako první vozidlo JPOIII 
Mladý Smolivec. Celkem zde zasahovalo sedm přivolaných jednotek 
z Mladého Smolivce, z Radošic, Nepomuku, Čížkova, Hvožďan, 
Březnice, z Rožmitálu pod Třemšínem a dorazili i starosmolivečtí 
hasiči. Spolu s radošickými zajišťovali doplňování cisteren vodou. 
Kolem sedmé byl požár pod kontrolou a  jednotky se začaly rozjíždět 
do svých základen. Na místě zůstala jen jednotka radošická a 
mladosmolivecká. Ráno se však požár začal opět v jedné části 
stodoly probírat a tak mladosmolivecká jednotka zasahovala znovu. 
V prostoru požářiště se nacházely kyslíkové bomby. 
   

  
 

Po skončení akce byla znát na členech jednotky PO velká únava. 
 

Brigáda na sběr kamenů  
V sobotu 9. května se uskutečnila brigáda na sběr kamenů z polí 
Agrochovu Kasejovice-Smolivec. Byla dodržena všechna nařízení 
vlády ČR. Před hasičárnou se sešlo cca 16 hasičů. Počasí se vydařilo 
a bylo vidět i kus dobře odvedené práce.  
 

2020 - Smutné loučení 
 

.  
 
      
 
 

 

V polovině roku 2020 nás navždy opustil 
ve věku 79 let člen SDH Mladý Smolivec 

a zvoník v kapličce sv. Vavřince pan 
Josef Krejčí. U Sboru dobrovolných 

hasičů byl od 1. ledna 1972. 
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Požár v Národním parku České Švýcarsko 
 

V národním parku České Švýcarsko shořely v pátek 22. května 2020 
dvě historické chaty, které byly kulturní památkou. Požár u Rynartic 
likvidovalo 16 jednotek požární ochrany. Na místo byl povolán i 
vrtulník s hasicím vakem. Byl vyhlášen třetí stupeň pořárního 
poplachu.  

 
 

Černí baroni se vracejí na Zelenou Horu 
 

Zámek je poprvé v historii otevřen trvale pro veřejnost. Výstava 
"Černí baroni v Nepomuku" aneb "Terazky se vrací" letos byla 
otevřena do 30. srpna, vrátit by se měla v květnu příštího roku. 
Celé břímě starosti o velký areál zůstal na obci s 200 obyvateli. Obec 
v zámku organizuje a financuje opravy. 
Do plánování akcí však vstoupil COVID-19, který změnil veškerou 
naplánovanou činnost. 
 

2020 - Smutné loučení 
 

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

400 let od bitvy Na Vraždě - 2020 
 

Již 400 let uplynulo od střetnutí císařských vojsk s armádou českých 
stavů v katastru obce Starý Smolivec. Dne 5. října 1620, kdy císařští 
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byli v ležení poblíž Starého Smolivce, dostal v noci na 6. října 1620 
generál Karel Bonaventura hrabě Buquoy od svých zvědů zprávu, že 
velitel české armády Kristián I. z Anhaltu se s vojskem blíží. Ihned 
vyslal rychlého jezdce ke svému spojenci Maxmiliánovi na Zelenou 
Horu s žádostí o pomoc. Vydal také rozkaz časně ráno opustit tábor a 
táhnout přes Dožice vstříc spojenci. Brzy ráno Kristián I. z Anhaltu 
skutečně zaútočil na ležení protivníka. Zastihl však již jen zadní voje 
císařských. Prameny uvádějí, že jich zde bylo pobito dvě stě. 
Kolik bylo raněných známo není, ale v ústním podání se dosud 
vypráví, že v rybníce pod Vraždou tehdy voda zčervenala od krve 
těch, kteří si zde ošetřovali svá zranění. 
  

 
 

Přesně v den bitvy se konal pietní akt za účast členů obecního úřadu. 
      

Obec Mladý Smolivec a Rytíři Koruny České připravili rekonstrukci 
bitvy mezi Českou stavovskou armádou a císařskou armádou na 
skutečném místě střetu. S celodenním programem, kde nechybělo 
tržiště ani předvádění zbraní spojené s ukázkou tehdejšího způsobu 
boje. Slavnostní den byl zahájen položením kytice k památníku 
bitvy. V bitvě byla použita jízda, vozy, pěchota a palné zbraně podle 
bojového pořádku doby před 400 lety.  
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Do této akce se zapojili i členové našeho SDH. Někteří v roli diváků, 
pořadatelů, další se v dobových krojích zúčastnili i samotné bitvy. 
Bitva na Vraždě patří k jednomu z posledních vítězství stavovské 
armády před bitvou na Bílé Hoře. 
 

Pouť v Mladém Smolivci - 2020 
Tak jako každý rok tak i letos se konala v Mladém Smolivci 
Vavřinecká pouť. Hasiči zajistili zázemí sobotní zábavy a následně i 
úklid po oslavách. 
 

  
 

V sobotu byla zábava, v neděli motokáry. Mladosmoliveckým 
hasičům se podařilo sehnat i pouťové atrakce. Na zábavě hrála 
skupina Melody Band. Dorazilo asi 150 zejména mladších tanečníků. 
Stany se tak rychle zaplnily. Přítomné neodradil ani déšť, který spolu 
s bouřkou udeřil po deváté hodině. Naštěstí se počasí umoudřilo a 
parket se mohl znovu zaplnit.  
Bezmotorové motokáry v neděli po obědě, stejně jako loni, přilákaly 
mnoho diváků. Pro příště by bylo vhodné zlepšit propagaci této akce. 
 

Požár štěpky v Rožmitále pod Třemšínem - 2020 
 

Ve středu 26. srpna 2020 po 14. hodině dorazilo našim hasičům 
oznámení o požáru v Rožmitále pod Třemšínem, kde hořela štěpka. 
Jenže vzápětí přišla ještě jedna zpráva, tentokrát o spadlém stromu 
přes silnici na Budislavice. Operátor vyslal naší jednotku nejprve na 
padlý strom přes silnici a po jeho odstranění se hasiči bleskově 
přesunuli do Rožmitálu. 
Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Kvůli silnému větru a 
nemožnosti dostat požár pod kontrolu musel být vyhlášen i 4. stupeň 
požárního poplachu. Požár se podařilo dostat pod kontrolu až druhý 
den ráno. Na místě zasahovalo patnáct jednotek hasičů, které byly 
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povolány nejen ze Středočeského, ale také Jihočeského a Plzeňského 
kraje. Zasahovala i naše JPO-III v počtu 15 členů se všemi vozidly. 

  

 
 

Příčinou požáru bylo s největší pravděpodobností samovznícení 
dřevěné štěpky. Škoda, kterou požár způsobil, se pohybovala v řádu 
milionů korun, protože oheň zasáhl a poničil také okolní budovy. 

 

Stupně požárního poplachu 
 

1. stupeň: předpokládá nasazení maximálně 4 JPO. 
První stupeň požárního poplachu je vyhlašován v případě, že 
mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivé objekty 
nebo jeho části, s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro 
zásah, jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravy, 
plochy území do 500 m2, záchranné a likvidační práce provádí 
základní složky, které není nutno při společném zásahu koordinovat. 
2. stupeň: předpokládá nasazení maximálně 10 JPO a v rámci 
IZS je nezbytná součinnost zástupců jednotlivých složek, jejichž 
činnost koordinuje velitel zásahu. 
Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná 
událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt se složitými 
podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy 
osob, cenné chovy zvířat, plochy území do 10 000 m2, záchranné a 
likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje, kde 
mimořádná událost probíhá, je nutné nepřetržitě koordinovat složky 
velitelem zásahu. 
 

3. stupeň: předpokládá nasazení maximálně 15 JPO a v rámci 
IZS je nezbytný vysoký stupeň součinnosti, vzniká štáb velitele 
zásahu ze zástupců jednotlivých složek. 
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Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná 
událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob, části obce nebo 
areálu podniku, několik chovů hospodářských zvířat, plochy území 
do 1 km2, povodí řek, produktovody, pokud jde o hromadnou havárii 
v silniční dopravě nebo o havárii v letecké dopravě, záchranné a 
likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají 
síly a prostředky z jiných krajů, je nutné složky při společném zásahu 
koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo 
zásahu rozdělit na sektory a úseky. Podle rozhodnutí řídícího 
důstojníka hasičského záchranného sboru kraje oznamuje operační a 
informační středisko kraje vyhlášení třetího stupně poplachu 
poplachového plánu kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na 
základě žádosti velitele zásahu se oznamuje vyhlášení třetího stupně 
poplachu poplachového plánu kraje starostovi obce s rozšířenou 
působností. 
 

4. stupeň požárního poplachu předpokládá nasazení minimálně 
12 JPO v součinnosti s Operačním a informačním střediskem 
generálního ředitelství HZSČR. Počet a druh JPO bude k zásahu 
povolán KOPIS dle aktuální situace a potřeby. 
Čtvrtý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná 
událost ohrožuje více jak 1000 osob, celé obce nebo plochy území 
nad 1 km2, záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní 
složky včetně využití sil a prostředků z jiných krajů, je nutné složky 
při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za 
pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory. 
Společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni.  
 

Vyhlášení 4. stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje 
krajské operační a informační středisko kraje hejtmanovi. Stejným 
způsobem nebo na základě rozhodnutí velitele zásahu se vyhlášení   
4. stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje i starostovi 
dotčené obce s rozšířenou působností.  
Po vyhlášení 4. stupně poplachu poplachového plánu kraje operační 
a informační středisko kraje povolává a nasazuje síly a prostředky      
z kraje, koordinuje pomoc se sousedními kraji a informuje o 
vyhlášení 4. stupně poplachu také GŘHS. Obdobným způsobem 
koordinuje pomoc operační středisko generálního ředitelství. 
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Běh hasičů do Svatohorských schodů - 2020 
 

Naši borci přijeli ve složení: Tereza Straková a Aneta Tichá, Michal 
Krejčí a Tomáš Nesveda, který nahradil zraněného Ondřeje Šustra.  
Po slavnostním zahájení odstartovali první závodníci. Protože naše 
družstva měla vysoká startovní čísla (muži 38 a ženy 41), dostali se 
na start až okolo 13. hodiny. Ženy si oblékly zásahové boty, helmu a 
vyrazily na start, kde si kluci ještě přibrali jako zátěž dýchací přístroj 
Dräger, který nesli po celý závod na zádech.  
 

   
 

Živé vysílání závodu nabídla divákům televize FireTV. 
 

Nejprve odstartovali naši muži a pak i naše ženská dvojice. Všichni 
se oproti loňsku zlepšili. Michal s Tomášem dosáhli času 5:16 a 
umístili se na 10. místě z 34 mužských týmů. Tereza a Aneta dosáhly 
času 6:29 a obsadily 5. příčku z 20 ženských dvojic.  
 

VI. shromáždění delegátů sborů Plzeň-jih 
 

Na začátku roku 2020 jsme zvolili delegáty, kteří nás zastupovali na 
VI. shromáždění SDH okresu Plzeň-jih. Náměstek starosty okresního 
sboru hasičů Mgr. Zbyšek Zuber nás seznámil s výroční zprávou, ve 
které zhodnotil uplynulé období.  
Dalším bodem jednání bylo předání vyznamenání hasičům za aktivní 
činnost. Velitel okrsku Mladý Smolivec Milan Ráž, obdržel medaili 
za příkladnou práci. Starosta okrsku Lubomír Kříž z rukou starosty 
okresu převzal medaili za mimořádné zásluhy. 
Následovaly volby do výboru okresního SDH. Po vyhlášení výsledků 
voleb následovala řeč končícího starosty Josefa Černého, který všem 
poděkoval za podporu a spolupráci. Následovalo vystoupení nově 
zvoleného okresního starosty Vladimíra Vozky z SDH Nepomuk.  
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Starý Smolivec - Smolivecká lávka 2020 
 

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

 

  
 

O zábavu bylo postaráno a díky pěknému počasí se nultý ročník 
vydařil. Jak napovídá titulek, můžeme se těšit i na další ročníky.  
 

Rozsvícení vánočního stromku – 2020 se nekonalo 
 

Každý rok jsme se scházeli začátkem prosince před OÚ v Mladém 
Smolivci u rozsvícení vánočního stromku, abychom přivítali Advent 
a naladili se na nadcházející vánoční svátky. V letošním roce se tato 
akce nekoná z důvodu opatření proti pandemii covid 19.  
 

Činnost našeho sboru v roce 2020 
 

Asi nikdo z nás si před rokem nedokázal představit, že budeme 
muset rušit jednání našeho SDH, kulturní, společenské a sportovní 
akce, že bude platit zákaz vycházení, nebudeme si moci dojít do 
obchodu s oblečením či botami, budou zavřené restaurace, bazény, 
tělocvičny, že povinná školní docházka nebude probíhat ve škole, 
některé pracovní činnosi se přesunou z pracovišť do míst bydliště, že 
budeme muset nosit venku i vevnitř roušky. Kdyby nám někdo vloni 
řekl, že tato situace nastane, asi bychom se mu vysmáli. Bohužel, rok 
se sešel s rokem a tento krizový scénář opravdu platí. Opatření Vlády 
ČR dolehla i na náš sbor. Přesto se nám podařilo uspořádat několik 
akcí, jejich výčet je podstatně menší než jiné roky. Najdete ho i v této 
publikaci. 
 



- 41 - 
 

Plán akcí na rok 2021 SHD Mladý Smolivec 
 

Byl vypracován plán hlavních akcí SDH na rok 2021 pro obecní 
kalendář. Teprve časem uvidíme, co se opravdu uskuteční, vzhledem 
k protikoronavirovým opatřením. 
  

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

Na webových stránkách vás budeme informovat, jak bude náš plán 
pro rok 2021 plněn, zda nedojde kvůli pandemii ke zrušení některých 
akcí. Již nyní víme že se neuskuteční lednová Valná hromada našeho 
sboru, ani valná hromada okrsku Mladý Smolivec. Neuskuteční se 
náš hasičský bál, dokonce je zrušeno i hasičské cvičení.  

 

Přehled zásahů v obcích Mladého Smolivce 
 

 27. 6. 2019  – Odstranění padlého stromu v Mladém Smolivci 
   6. 7. 2019  – Únik nebezpečných látek na komunikaci v Dožicích      
 14. 7. 2019  – Čištění komunikace v Mladém Smolivci 
 30. 9. 2019  – Odstranění padlého stromu ve Starém Smolivci 
 16. 11. 2019  – Požár odpadu ve Starém Smolivci 
   2. 2. 2020  – Odstranění padlého stromu v Dožicích 
 10. 2. 2020  – Odstranění padlého stromu v Mladém Smolivci 
 10. 2. 2020  – Odstranění padlého stromu v Budislavicích 
 10. 2. 2020  – Odstranění padlého stromu ve Starém Smolivci  
 26. 3. 2020  – Hašení travního porostu v Radošicích 
8. – 9. 5. 2020 – Hašení požáru stodoly v Radošicích 
 11. 8. 2020  – Odstranění padlého stromu v Mladém Smolivci 
 26. 8. 2020  – Odstranění padlého stromu v Budislavicích 
 28. 8. 2020  – Odstranění padlého stromu v Mladém Smolivci 
21. 12. 2020  – Odstranění padlého stromu v Mladém Smolivci 
 

 

*  * 
Na začátku roku 2020 klimatologové předpovídali nejsušší rok za 
500 let. Nikoho nenapadlo, že mají na mysli zavřené hospody. 


