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Motto:  
„Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě a sobě ke cti“ 
 

 

 
 

 

 

Budislavický kostel sv. Jiljí – dominanta obce 



Založení hasičského sboru v Budislavicích 
 

Vážené hasičky, hasiči, vážení spoluobčané a milí hosté. 
Letos si připomínáme mimo jiné i 100. výročí vzniku Československa. 
Osmičky v dějinách našeho státu měly zcela zásadní vliv na politické dění.  
Na letošní rok 2018 připadá také naše významné výročí – 120 let od založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Budislavicích. 120 let už plní náš sbor důležité 
společenské poslání, neboť zabezpečuje ochranu lidských životů a majetku 
před ničivými následky požárů a dalších živelných pohrom. Členové sboru 
věnují dobrovolně ze svého volného času mnoho hodin údržbě a 
provozuschopnosti naší hasičské techniky, na protipožární prevenci, přípravě 
na námětová a okrsková cvičení, ale také se podílejí na kulturně-
společenském životě v obci.  
Historie boje člověka proti požárům je tak stará, jako lidstvo samo. Již od 
dob Prométhea je oheň přírodní živel, využívaný od pradávna 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. Zeus nechal Prométhea přikovat 
ke skále a poslal orla, aby mu každý den vyrvával játra. Ta pak Prométheovi 
do druhého dne opět dorůstala a tak se měl orel stále čím krmit.  
Skutečnost s užíváním ohně je však mnohem prozaičtější. I naši předkové, 
staří Slované, znali již ve své pravlasti oheň. Podle starého přísloví to nebyl 
jen dobrý sluha, ale i zlý pán. 
  

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 v překladu Josefa Jungmanna 
 

Zhoubným plamenům padaly za oběť celé obce, vesnice či města. Již koncem 
15. a v průběhu 16. století vrchnost, vědoma si nebezpečí vzniku požáru, 
vydává pro jednotlivá panství, zámky, města a vesnice "Hospodářské 
instrukce a selské řády", které mimo jiné obsahovaly i požární nařízení. 
Největší pozornost byla věnována komínům. Zděné komíny se nejprve 
objevovaly v městech, teprve později i na vesnicích.  



Povinností purkmistra, rychtáře a starších byla pravidelná kontrola komínů    
v určitých časových intervalech.  
Mnoho důležitých předpisů bylo v těch dobách vydáno, které v určité podobě 
nebyly dosud překonány. Postupem dalších století se požární ochraně 
věnovala stále větší a větší pozornost, stejně tak jako vývoji požárních 
prostředků.  
V roce 1751 vyhlásila Marie Terezie "Řád k hašení ohně pro města zemská, 
městečka a dědiny markrabství moravského". O třicet let později vydal Josef 
II. požární řády nejprve pro Čechy a později pro Markrabství moravské, 
slezské i Uhry. 
Začínající technická revoluce vynálezem parního stroje významně ovlivnila i 
rozvoj požární techniky. Stříkačky poháněné parními stroji byly velmi 
výkonné a umožňovaly dopravu velkého množství vody i na delší vzdálenost. 
Zatím co ruční stříkačky mohl obsluhovat kdokoliv, parní stříkačka 
vyžadovala zkušeného strojníka a obsluhu.  
 

 
 

Ukázka parní hasičské stříkačky z roku 1863 
 

Bylo ukládáno cechovním mistrům černého řemesla, aby pravidelně vysílali 
tovaryše do požárních záloh. Byly to skupinky mladých lidí, které určitý den 
a noc držely pohotovost na radnici.  
Možnost sdružování, která byla v roce 1867 zakotvena ve spolkovém zákoně, 
měla ohromný vliv na další rozvoj požární ochrany. 
K vzniku prvního Českého dobrovolného hasičského sboru dochází v roce 
1864 ve Velvarech. 
Možná jste si, stejně jako já, položili otázku, proč zrovna Velvary daly 
vzniknout prvnímu Českému dobrovolnému hasičskému sboru. Zalistujme 
tedy v kronice velvarské.  



Dočteme se zde, že to byly právě Velvary, které měly tu smůlu, že v jejich 
působnosti řádilo mnoho žen – paliček. Rok 1663 byl pro velvarské 
obyvatelstvo velmi nešťastný, protože tu hořelo nejméně desetkrát. Velvarští 
měli v podezření jakousi žebračku, která byla následně ve Velvarech 
přistižena a usvědčena, že zapálila na Osluchově tvrz, dvůr, pivovar a mlýn. 
Jmenovala se Marie Anna Volfová a pocházela z Kornouzu. Doznala, že 
skutečně ohně ve Velvarech zakládala. Prý byla najata Turky a dostávala 
odměnu 40 zlatých za vypálení města a za založení požáru ve vesnici 25 
zlatých. Marie Anna Volfová však nebyla jedinou paličkou (žhářkou) v této 
oblasti. Z počátku 18. století najdeme v archivu velvarském ještě další 
případy žen duševně chorých. V těchto dobách byly tyto ženy – paličky 
souzeny a většinou odsouzeny a následně katem sťaty nebo upáleny. Od roku 
1668 bylo ve Velvarech zakázáno krýt ve středu města domy slámou a 
ukládat tu obilí. Všechny tyto případy vedly k logickému řešení, založit zde, 
jako první v zemi České, hasičský dobrovolný sbor. Je paradoxem, že právě 
žhářství a požáry urychlily rozvoj měst a obcí. Veliké požáry přinášely městu 
i obcím nejen neštěstí a bídu, ale i rozvoj po stránce stavitelské a tím i 
rozkvět obcí a měst. Teprve po dlouhých desetiletích se objevují nové stavby 
v novém slohu, bez hořlavých materiálů na jejich střechách, dokonce to 
znamenalo konec dřevěných komínů.  
V roce 1876 byl založen dobrovolný hasičský sbor v Nepomuku, roku 1878   
v Kasejovicích. Také naše obec se zařadila mezi ty, které uvítaly pokrokovou 
myšlenku té doby, a tak 3. října 1898 dochází k založení budislavického 
Sboru dobrovolných hasičů. 
Je na škodu věci, že se nedochovala dokumentace z období založení našeho 
hasičského sboru. Z pramenů kroniky obce, z dokumentace sousedních sborů, 
ale i ze vzpomínek pamětníků jsme se snažili zachytit nejdůležitější 
okamžiky činnosti našeho sboru hasičů od počátku až k dnešku.  
K založení budislavického Sboru dobrovolných hasičů dal podnět Václav 
Nachtman, tehdejší obecní starosta. Založení sboru uspíšilo několik požárů 
v naší obci. Byl to zejména rok 1856, kdy vyhořela stavení čp. 19, 25 a 27. 
Byla to stavení Pošibalíků, Tupých a Martinů. Další velký požár 
zaznamenávají kroniky v roce 1895. Tehdy vyhořela stavení proti bývalé 
škole, čp. 11, 12, 47, 54 a 55.  
Zakládajícími členy našeho sboru byli: Matěj Machovec, který byl zvolen 
starostou sboru, velitel Jan Bláha a Václav Spour jednatel. Tito průkopníci 
ušlechtilých myšlenek získávali další spoluobčany. V roce 1908 došlo k 
velkému požáru statku Červenků a chlévů Josefa Spoura čp. 34. Tento požár 
byl již úspěšně likvidován naším hasičským sborem. 
13. dubna 1936 byla v naší obci zřízena hasičská zbrojnice. 
19. března 1938 sehráli členové SDH divadelní hru „Synové sedláka Hory“.  



V době svého vzniku vlastnil sbor hasičů ruční stříkačku taženou koňmi. Tu 
používal až do roku 1962. S touto stříkačkou zasahoval sbor roku 1899 při 
požáru v Sedlišti. Při tomto zásahu byli zraněni členové sboru: Martin 
Hlavička, Josef Spour a Václav Nachtman.  
24. září roku 1899 se konalo první veřejné cvičení, které zapůsobilo na 
občany tak, že v roce 1902 čítal náš sbor již 21 členů. 
V roce 1914 zasáhla i do naší obce světová válka, z které se nevrátilo několik 
našich občanů. Pomník všem padlým vojínům z Budislavic byl odhalen 
v neděli 19. srpna 1923. Pomník je postaven pod starou „lípou svobody“. 
Řečníkem na slavnosti odhalení byl Václav Šprycl, odborný učitel zdejší 
školy, který mluvil ze zkušenosti, poněvadž sám prodělal válku na frontě 
v Karpatech a v Soči. Během slavnosti byl pomník posvěcen místním farářem 
Františkem Šulcem.  
Na pomníku jsou zvěčněna jména našich padlých vojínů. Stejně jako v 
minulosti tak i dnes při významných akcích je zde kladen pamětní věnec 
k uctění jejich památky. 
 

Přinášíme závěrečná slova památného pozdravu:  
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 přes 14 000 hasičů, avšak ihned po 
skončení války docházelo opět k oživení hasičské činnosti. 



 
 

Důkaz o ušlechtilém smýšlení předchozí generace budislavických občanů 
podává založení Čtenářsko-ochotnického spolku. Byl založen již v roce 1866 
na podnět studentů zdejší školy. Ti také nastudovali první divadelní hry, které 
hráli ve Staré Hospodě. Později, když o divadelní představení ochabl zájem, 
začala pořádat tyto akce místní osvětová komise ve spojení s hasičským 
sborem. Například v letech 1920 a 1921 uspořádala dvě pěvecko-hudební 
akademie a operety „Staré české kvarteto“ a „Serenáda mistra Cihličky“. 
Poté se osvětová komise usnesla spolu s hasičským sborem na pořízení 
nového jeviště. Poprvé hrálo se na novém jevišti 3. srpna 1924. Sehrán byl 
kus „Na statku a v chaloupce“. 
Dne 28. října 1924 bylo sehráno v hostinci u Bláhů divadelní představení      
„I člověk spravedlivý“ a 17. prosince hra „Stréček Křópal poslancem“. Čistý 
výtěžek z obou představení byl sborem hasičů v Budislavicích věnován na 
zakoupení učebnic pro chudé žáky zdejší školy. 
V době, kdy začalo povstání československého lidu proti okupantům, ustavil 
se v Budislavicích v hostinci u Spourů revoluční národní výbor. Členové 
tohoto výboru byli: Jaroslav Spour z čp. 2, Jan Nachtman čp. 7, Jan 
Nachtman čp. 30, Jiří Nachtman čp. 21, Josef Nachtman čp. 50, Václav Bláha 
čp. 5 a Tomáš Spour čp. 34.  
Sbor spolu s místními občany oslavil konec světové války a v témže roce i 
vyhlášení samostatnosti naší republiky. To se psal rok 1918.  
První červnový den r. 1925 se konalo okrskové cvičení, kterého se náš sbor v 
plné síle zúčastnil. Za toto období došlo také k několika změnám ve funkcích 
ve výboru sboru. I když neznáme přesná období, víme, že ve funkci starosty 
se postupně vystřídali: Matěj Machovec, Emanuel Nachtman a Václav Bláha. 



Ve funkci velitele Jan Bláha, František Moravec, Václav Nachtman,            
ve funkci podvelitele Jan Bláha, Antonín Moravec a Jaroslav Spour. Ve 
funkci jednatele Václav Spour, Jan Hlavnička, Bohumil Skuhravý a Jan 
Nachtman. Ve funkci pokladníka pak František Florián a Matěj Machovec. 
V roce 1928 dochází k požáru v čp. 31, při kterém shořela Machovcům 
stodola i s úrodou. Následně v roce 1931 naši hasiči likvidovali požár v čp. 
42 Josefa Posaváda. 
Události v našem pohraničí a vývoj v nacistickém Německu měly 
samozřejmě vliv i na události u nás. I v této době se náš hasičský sbor plně 
věnoval svým povinnostem a zabezpečoval řádnou údržbu náčiní, základní 
výcvik, ale i schůzovou a kulturní činnost.  
23. září 1938 byla vyhlášena mobilizace jako obranná pohotovost proti tlaku 
sousední říše na naše pohraničí, obydlené převážně Němci. Z naší obce 
nastoupili vojenskou povinnost k obraně vlasti tito vojáci: Jan Benedikt, 
Karel Hlinka, druhý Karel Hlinka, Václav Klain, Jan Nachtman, Antonín 
Moravec, Bohumil Skuhravý a Jan Spour.  
Během 2. světové války začali hasiči organizovat protifašistický odboj. 
Nacistům se však tento záměr podařilo odhalit a začali hromadně zatýkat 
jeho účastníky. 23. října 1940 byl zatčen učitel Jan Spour z čp. 2. Vězněn byl 
zpočátku v Plzni, ale později převezen do Prahy k vyšetřování. V roce 1942 
jsou povoláni na práci do říše Václav Staněk a Jiljí Tupý z Budislavic. Těžká 
práce, hlad a mučení v koncentračních táborech způsobilo smrt téměř 700 
hasičů.  
Na počest 28. října 1918 byla v Budislavicích uspořádána velká národní 
slavnost. Domy byly ozdobeny, mnohde bylo vidět naši státní vlajku a každý 
z účastníků slavnosti byl označen trikolórou. Po několika dalších projevech 
všichni přítomní společně zapěli národní hymnu Kde domov můj, čímž byla 
slavnost ukončena.  
V roce 1941 jsme se rozloučili s budislavickým děkanem Františkem Šulcem 
(*1. 7. 1922 – 25. 6. 1941), který vyučoval v místní škole náboženství. 
 

             
 

Děkana Šulce na jeho poslední cestě doprovázejí v roce 1941 hasiči  
 



Po osvobození naší vlasti byli do čela sboru opětovně postaveni nebo 
potvrzeni: Václav Bláha starostou, Václav Klain velitelem, Jaroslav Spour 
podvelitelem, V. Machovec pokladníkem a Bohumil Skuhravý jednatelem. 
Dochází k oživení činnosti dobrovolného hasičského sboru a to jak v činnosti 
výcvikové, tak v účasti na cvičeních, dokonce i v kulturně-společenském 
životě v obci.  
5. července 1951 dochází opět k velkému požáru stodoly u Machovců. Blesk 
zasáhl stodolu přesto, že ji chránil hromosvod. V témže roce je v čele Místní 
jednoty Československého svazu hasičstva Jan Nachtman. Velitelem Václav 
Klain, podvelitelem Jaroslav Spour, referentem výcviku Václav Spour, 
jednatelem Bohumil Skuhravý a pokladníkem Václav Machovec. Nově byli 
ustaveni do funkce: kulturní referent Václav Bláha, referent pro prevenci a 
zdravotnictví Jan Nachtman, referent dorostu Václav Klain ml., referentka 
žen Marie Machovcová a referent pro odborná školení Alois Hlinka. 
V roce 1962 v pozdních večerních hodinách vypukl požár obytného stavení   
u Hlinků. Bylo citelně znát, že zastaralá ruční stříkačka a její vybavení 
nemohou plně pokrýt požadovanou potřebu, a proto byla sboru přidělena 
stříkačka motorová PPS 8.  
Tato událost významně ovlivnila aktivitu sboru, který se o rok později (1963) 
pouští do přestavby bývalého skladu JZD na tolik potřebnou požární 
zbrojnici. Ta je pak dokončena v roce 1964 a po kolaudaci slouží našemu 
sboru dodnes.  
V následujících letech dosahoval sbor velkých úspěchů. V tomto období 
pracoval výbor Místní jednoty ČSPO ve složení:  
Jan Nachtman – předseda, Miloslav Kouba – velitel, Antonín Červenka – 
místopředseda, Jan Nachtman čp. 30 – referent PVP, Václav Spour – 
preventista, Antonín Moravec – strojník, Václav Bláha – jednatel, Václav 
Machovec – hospodář, Jaroslav Pechr – organizační referent, Jaroslav 
Spour – referent mládeže, B. Skuhravý a M. Kovařík – náhradníci, V. Netušil 
a K. Hlinka – revizoři. 
Nová motorová stříkačka a nová požární zbrojnice přivedla výbor sboru       
na myšlenku ustavit požární družstvo, které mimo samozřejmý výcvik pro 
případ požáru, by se mohlo zúčastňovat i hasičských soutěží pod vedením 
velitele Miloslava Kouby. Družstvo bylo ustaveno v roce 1967 a byli do něj 
zařazeni: Václav Nachtman z čp. 22, Jan Nachtman z čp. 7, Jaroslav Pechr, 
Václav Hlinka z čp. 33, Václav Skuhravý, Jan Spour, Antonín Moravec, 
Karel Týč a Jaroslav Pužej.  
Zlepšující se výcvik soutěžního družstva a dosahované výsledky v rámci 
okrsku dali opodstatnění k přidělení nové motorové stříkačky PPS 12, což 
bylo realizováno v roce 1971.  



V témže roce se družstvo poprvé v historii probojovalo do okresního kola 
soutěže požárních družstev, které se uskutečnilo v Losiné a obsadilo velmi 
pěkné 10. místo. 
Tento úspěch podnítil členy sboru k dalšímu aktivnímu výcviku, což 
znamenalo v roce 1972 opět postup do okresního kola a zisk 2. místa, což je 
v historii našeho sboru dosud největší úspěch. Družstvo, které se na tomto 
výsledku podílelo, soutěžilo ve složení: Jaroslav Pechr, Antonín Moravec, 
Jan Spour, Jan Hlinka, Václav Skuhravý, Václav Sedláček, Václav Hlinka, 
Jan Nachtman čp. 30, Josef Pužej, Milan Nachtman, Zdeněk Bláha a            
V. Nachtman. 
V roce 1973 se sbor rozhodl uspořádat oslavy 75. výročí svého založení.       
V této době již patřila hasičská budislavická organizace mezi přední jak         
v okrsku, tak i v okrese Plzeň-jih. Proto byl sbor na vzpomínaném 75. výročí 
oceněn Čestným uznáním Okresního výboru.  
Dne 31. srpna 1976 byla škola v Budislavicích definitivně uzavřena a budova 
přestavěna na bytové jednotky. Tak slouží dodnes. 
V roce 1988 byly uspořádány oslavy 90. výročí založení našeho SDH spojené 
s okrskovým cvičením, ve kterém startovalo i nově založené družstvo žen. 
Obě družstva obsadila shodně 2. místo a tím si zajistila postup do okresního 
kola do Dobřan. Zde naše družstvo žen obsadilo pěkné 4. místo z 16 
zúčastněných družstev. 
 

 
 

90. výročí založení SDH spojené s okrskovým cvičením 
 

V roce 1989 se okrskové cvičení konalo ve Starém Smolivci. Naše hasičky i 
hasiči přesvědčivými výkony dokázali, že patří k nejlepším. Obě družstva se 
umístila na 1. místě a zajistila si tak postup do kola okresního do Blovic. 
Vítězné tažení našich družstev pokračovalo i v roce 1990. Okrskové kolo 
soutěže se konalo v Dožicích. Zde opět družstva našich žen i mužů zvítězila, 
avšak okresního kola ve Stodě se tentokrát nezúčastnila. 
 
 



Přesuňme se až do roku 1991, kdy požár zničil kůlnu u Klainů. Zde již hasiči 
použili novou stříkačku, takže požár byl včas zlikvidován. V roce 1991 na 
okrskovém cvičení v Mladém Smolivci opět zvítězilo naše mladé, nadějné 
družstvo žen. Muži skončili 4. 
8. září 1991 řádil červený kohout na objektu zemědělského družstva. Požár 
vznikl zřejmě od senometu. Ničivý živel byl včasným zásahem tří požárních 
sborů zlikvidován. Tehdy zasáhly Sbory dobrovolných hasičů v pravý 
okamžik, a proto nedošlo k velkým materiálním škodám. 
 

        
 

                    Požár v objektu  
              zemědělského družstva 

 
 
 

Rok 1998 se zapsal do naší historie tragickou událostí. Požár čp. 35 Marie 
Smitkové vypukl v noci 2. ledna pravděpodobně od svíčky nebo petrolejové 
lampy. Na likvidaci požáru se podíleli místní hasiči, hasiči Mladého 
Smolivce, Kasejovic a Nepomuka. I přes veškeré úsilí všech sborů se 
nepodařilo dům ani život majitelce zachránit. Ochráněny byly pouze 
hospodářské budovy.  
V květnu roku 1998 oslavil náš sbor 100. výročí jeho založení. Téhož roku se 
uskutečnilo v Budislavicích okrskové cvičení. Do soutěže se přihlásila dvě 
družstva našich mužů a družstvo žen. Družstva mužů i žen postoupila do 
okresního kola, které se konalo ve Štěnovicích. Zde muži obsadili 5. místo a 
ženy skončily 6. 
Na 1. místě skončili naši muži i ženy v okrskové soutěži v Dožicích v roce 
1999. V okresním kole v Sedlišti obě družstva skončila shodně na 4. místě. 
V roce 2001 pořádal okrskovou soutěž Mladý Smolivec. Obě naše družstva 
skončila na 1. místě. Družstvo mužů soutěžilo ve složení: Vlastimil Sedláček, 
Jan Spour ml., Michal Kovařík, Jiří Kovařík, Lubomír Kříž ml., Miroslav 
Kříž, František Nezbeda, Petr Pechr a Martin Nezbeda.  
Okrskové cvičení v Budislavicích roku 2002 skončilo opět pro naše družstva 
úspěchem. Muži obsadili 1. místo a ženy místo 2. Toto cvičení navštívil 
v rámci své předvolební kampaně kandidát do Senátu ing. Jiří Vačkář.  

 



Naše družstva byla ing. Vačkářem odměněna. Kandidát jim zakoupil cvičné 
hasičské obleky. Obě družstva si zajistila postup do okresního kola, které se 
konalo v Čižicích, kde naši muži obsadili 2. místo, ženy místo 4.  
Na okrskovém cvičení v Radošicích v roce 2003 obsadila naše družstva žen a 
mužů shodně 2. místo. 
V roce 2004 uspořádal SDH Budislavice okresní kolo soutěže doma. Zde se 
muži umístili na velmi pěkném 2. místě a ženy na místě 5.  
 

 
 

Foto z okresního přeboru 2004 v Budislavicích 
 

Následný rok 2005 v okresním kole v obci Dolce u Přeštic naši muži 
vybojovali bronz a ženy bramborovou medaili.  
 

Jmenujme alespoň některé akce pořádané pod záštitou našeho SDH. 
Mezi pravidelné aktivity našeho sboru patří také pořádání tanečních zábav, 
hasičských bálů s tombolou, maškarních bálů pro děti i dospěláky, 
masopustních průvodů, pouťových turnajů v malé kopané apod. 
 

 
 

Foto je z masopustního průvodu 2018 
 



Velmi úspěšná byla akce pod názvem „Rekonstrukce historické bitvy 
v Budislavicích“. 21. září 2002 se uskutečnilo již druhé setkání skupin 
historického šermu v Budislavicích. Po velmi úspěšném vystoupení v roce 
2001, kdy byla předvedena rekonstrukce bitvy ze 14. století, se i v roce 2002 
spolu utkala armáda křesťanská a barbarská. K vidění byly gotické a 
románské zbraně, kostýmy a různé předměty z dob Keltů a Vikingů.             
Na přípravě akce se kromě samotných účastníků bitvy podílel Sbor 
dobrovolných hasičů Budislavice. Byla upravena plocha, rozmístěny stoly a 
lavičky pro diváky, postaveny rekvizity a vojenský stan. Občerstvení zajistila 
rodina Křížova. 
 

   
 

Rekonstrukce historické bitvy v Budislavicích 
 
V prostorách hostince u Křížů se dnes pravidelně konají setkání našich 
důchodců, na programu bývá pohoštění a úspěšné vystoupení našich 
divadelních ochotníků, v jejichž řadách vystupují i členové našeho SDH.  
 

 

     
  

Fotografie z letošního vystoupení s pohádkou Hrátky s čertem 
 



   
 

   
 

Na pořádání maškarního bálu pro děti i dospělé se podílí náš sbor hasičů 
 

 
 

 
 



 
 

Dětský maškarní bál 2018 
 

„Za to, že se podařilo dosáhnout všech úspěchů sboru, patří náš dík i našim 
rodinným příslušníkům, za jejich podporu a pochopení. 
Dovolte, abych všem členům a funkcionářům našeho SDH, kteří se aktivně 
podílejí na činnosti sboru, upřímně poděkoval. Dovolte, abych poděkoval OÚ 
Mladý Smolivec, zemědělskému družstvu a vyšším svazovým orgánům        
za podporu, kterou poskytují našemu sboru. Dále bych rád poděkoval 
sponzorům, kteří nás podporují při pořádání akcí sboru i významných 
oslavách.  
Chtěl bych jménem našeho Sboru dobrovolných hasičů vás všechny 
ubezpečit, že i v dalším období budeme naplňovat naše poslání, chránit 
majetek a životy občanů a budeme se podílet na kulturně-společenském 
životě naší obce.  
K tomu nám všem přeji hodně osobních a pracovních úspěchů a mnoho 
zdaru“. 
                                                           Lubomír Kříž starosta SDH Budislavice  
 

 
 
Nahlédněme do zápisů z jednání významných valných hromad Sboru 
dobrovolných hasičů v Budislavicích v období let 1949 – 2018. 
 

 

Valná hromada SDH Budislavice – 17. 3. 1949 
Na této valné hromadě sboru byl aklamací zvolen nový výbor SDH: 
Bláha Václav – předseda, Nachtman Jan – zástupce, Klain Václav – velitel, 
Jaroslav Spour – zástupce, Machovec Václav – pokladník, Bohumil 
Skuhravý – jednatel, Netušil Václav – strojmistr. 
 



Valná hromada SDH Budislavice – 30. 3. 1951 
Podle organizačního řádu došlo k reorganizaci hasičstva a sbory byly 
přejmenovány na Místní jednoty Československého svazu hasičstva.  
V této době byl zvolen nový výbor naší jednotky: Nachtman Jan – předseda, 
Václav Klain – velitel, Jan Spour – zástupce, Václav Spour – referent pro 
výcvik, Bohumil Skuhravý – jednatel a archivář, Václav Machovec – 
pokladník a matrikář, Václav Bláha ml. – referent kultury a osvěty, Jan 
Nachtman – referent pro prevenci zdravotnictví, Václav Klain ml. – referent 
dorostu, Marie Nachtmanová – referentka žen, Alois Hlinka – referent pro 
odborná školení. 
 

Členská schůze MJ ČSPO Budislavice – 3. 12. 1960 
Na této členské schůzi byl zvolen za velitele Jan Nachtman. 
 

Členská schůze MJ ČSPO Budislavice – 9. 12. 1962 
Na této schůzi byla provedena volba výboru:  
předseda – Jan Nachtman, velitel – Miroslav Kouba, preventista – Václav 
Spour, referent MTZ – Antonín Moravec, referent pro výchovnou práci – Jan 
Nachtman, jednatel – Bohumil Skuhravý, hospodář – Václav Machovec, 
organizační referent – Jaroslav Pechr, referent mládeže – Jaroslav Spour, 
referent žen – Václav Bláha. 
 

Členská schůze MJ ČSPO Budislavice – 14. 12. 1963 
Na této členské schůzi byla provedena volba funkcionářů: předseda – Jan 
Nachtman čp. 7, velitel – Kouba Miroslav, zástupce velitele – Antonín 
Červenka, (převzal funkci velitele po odstěhování Miroslava Kouby), referent 
pro výchovnou práci – Jan Nachtman čp. 30, preventista – Václav Spour, 
strojník – Antonín Moravec, jednatel – Václav Bláha, hospodář – Václav 
Machovec, organizační referent – Jaroslav Pechr, referent pro mládež – 
Jaroslav Spour. 
 

Členská schůze MJ ČSPO Budislavice – 14. 12. 1964 
Po zhodnocení činnosti jednoty za uplynulé období bylo přistoupeno k volbě 
funkcionářů: předseda – Jan Nachtman čp. 7, místopředseda – Antonín 
Červenka, referent pro výchovnou práci – Jan Nachtman čp. 30, preventista – 
Václav Spour, strojník – Antonín Moravec, jednatel – Václav Bláha, 
hospodář – Václav Machovec, organizační referent – Jaroslav Pechr, referent 
pro mládež – Jaroslav Spour. 

 

Členská schůze MJ ČSPO Budislavice – 5. 12. 1965 
Byly projednány zprávy činovníků a zvolen nový výbor našeho sboru: 
předseda – Jan Nachtman čp. 7, velitel – Antonín Červenka, preventista – 
Václav Spour, jednatel – Václav Bláha, hospodář – Václav Machovec. 

 



Členská schůze MJ ČSPO Budislavice – 14. 12. 1966 
I na této schůzi byli zvoleni: předseda – Jan Nachtman čp. 7, velitel – Václav 
Nachtman, místopředseda pro prevenci – Václav Spour, jednatel – Václav 
Bláha, hospodář – Václav Machovec, organizační referent – Antonín 
Červenka, strojník – Antonín Moravec, referent CO – Jan Nachtman čp. 30, 
referent pro mládež – Jaroslav Pechr. Jako náhradníci byli zvoleni: Bohumil 
Skuhravý, Miloslav Kovařík, V. Netušil, K. Hlinka. 
Na fotografii je naše dětská část dobrovolného hasičského sboru. 

 

 
 

Budislavický dětský den – 1980 
 

Zleva: Vlastimil Nezbeda, Martin Nezbeda, Jan Spour, Miroslav Kříž, Lubomír Kříž  
            a Michal Kovařík 

                                                        

 
 

Dětské družstvo při hašení džberovkou 
 

Jedná se o ruční džberovou stříkačku pro hašení vodou. Je to džber, do něhož 
se ponořila vodní pumpa. Útok vypadal tak, že hasiči běželi se džberem          
s vodou, pumpou a hadicemi, u stanoviště ponořili pumpu do džberu a spojili 
hadice. Na konci stál jeden člověk s proudnicí a proudem vody se strefoval 
na cíl.  



Členská schůze MJ ČSPO Budislavice – 29. 1. 1967 
Jak je z dosud uvedeného patrné, volba funkcionářů se konala každým rokem 
a ke změnám ve složení výboru docházelo jen sporadicky. Proto se přesuňme 
až do roku 1991. 

 

Výroční valná hromada SDH Budislavice – 12. 1. 1991 
 

Byly projednány a schváleny zprávy činovníků, informace o průběhu sjezdu 
SH ČMS a zvolen nový výbor našeho sboru:  
Lubomír Kříž – starosta, Vladimír Nachtman – velitel, Václav Klain – 
zástupce velitele, Jaroslav Pechr ml. – jednatel, Pavel Nachtman – hospodář, 
Jan Spour – preventista, Vlastimil Sedláček – referent MTZ.  
Jako revizoři byli zvoleni: Václav Skuhravý, Václav Bláha, Miloslav 
Kovařík. 

 

Výroční valná hromada SDH Budislavice – 7. 1. 1995 
 

Byly projednány a schváleny zprávy činovníků a zvolen nový výbor našeho 
sboru: Lubomír Kříž – starosta, Václav Klain – velitel, Vladimír Nachtman – 
zástupce velitele, Pavel Nachtman – jednatel, Vlastimil Sedláček – strojník, 
Jan Spour – preventista, Jaroslav Pechr ml. –hospodář. Jako revizoři byli 
zvoleni: Václav Skuhravý, Václav Bláha, Antonín Moravec. 
 

Výroční valná hromada SDH Budislavice, konaná             

v roce 1998 u příležitosti 100. výročí založení SDH  
 

Členská schůze schvaluje udělení vyznamenání členům SDH: 
Medaile za věrnost (50 let): Václav Bláha, Václav Netušil 
Medaile za příkladnou práci: Jaroslav Pecha st., Vlastimil Sedláček, 

Lubomír Kříž, Jan Spour  
Medaile za zásluhy: Antonín Moravec 
Čestné uznání OSH: Pavel Nachtman, Václav Skuhravý, Vladimír  

          Nachtman, Jaroslav Pechr ml., Josef Vesecký 
Čestné uznání SDH: Petr Pechr, Václav Klain, Josef Nachtman ml., Josef 
Nachtman st., František Nezbeda, Petr Vilhelm, Marie Sipková, Jindřich 
Hlavnička, Marie Nachtmanová, Marie Křížová, Naděžda Vilhelmová, 
Drahoslava Klainová, Eva Chárová, Hana Hlinková, Jiřina Pecharová, Jana 
Spourová a Pavlína Nezbedová. 
     

Výroční valná hromada SDH Budislavice – 29. 1. 2000 
Byly projednány a schváleny zprávy činovníků a zvolena rada sboru: 
Lubomír Kříž – starosta, Vlastimil Sedláček  – velitel, Pavel Nachtman – 
hospodář, Marie Nachtmanová – jednatel. 
  



   
 

             Přehled stužek na uniformách hasičů       Jan Spour, člen soutěžního družstva 
 

Sjezd rodáků v Budislavicích – 20. září 2003 
 
U příležitosti 750. výročí založení naší obce se uskutečnil v sobotu 20. září 
2003 sjezd rodáků z Budislavic. Pořadatelství se ujal SDH Budislavice, který 
připravil pro účastníky setkání bohatý program. 
Sjezdu se zúčastnilo mnoho pozvaných rodáků i jejich rodin. Nejstarším 
žijícím budislavickým rodákem byla paní Pletánková (*1904), která se ale    
ze zdravotních důvodů bohužel nemohla zúčastnit a tak nejstarší přítomný 
rodák byla paní Krejčová (*1914). Až ze Slovenské republiky přijel pan 
Smitka.  
Úvodní proslov pronesl starosta obce Václav Hlinka. Po položení věnce         
k památníku obětí světové války byla sloužena mše svatá v budislavickém 
kostele sv. Jiljí, kterou sloužil vikář z Březnice.  
Celou slavnost zpříjemnila hudbou kapela Rybáři Blatná. Dále v průběhu dne 
vystoupili žáci z Umělecké školy z Nepomuku a svůj program předvedly i 
Nepomucké mažoretky. Dobře organizovaný a kvalitně připravený program 
večer vyvrcholil taneční zábavou v hostinci u Křížů. 
 

Valná hromada SDH Budislavice konaná v lednu 2004 
 

Na závěr schůze bylo uděleno vyznamenání za věrnost: 
Za 50 let u SDH: Moravec Antonín  
Za 40 let u SDH: Spour Jan st., Pechr Jaroslav st. 
Za 30 let u SDH: Sedláček Vlastimil, Nachtman Pavel, Kříž Lubomír 
Za 20 let u SDH: Nachtman Josef ml., Pechr Petr st. 
Za 10 let u SDH: Spour Jan, Kovářík M., Nezbeda F., Nezbedová P.  



 

Výroční valná hromada SDH Budislavice – 22. 1. 2005 
Byly projednány a schváleny zprávy činovníků a zvolen nový výbor našeho 
sboru: Lubomír Kříž – starosta, Vlastimil Sedláček – velitel. 

Ostatní členové výboru: Nachtmanová Marie, Spourová Jana, Spour Jan st., 
Spour Jan ml., Pechr Petr st.  
Jako revizoři byli zvoleni: V. Skuhravý, V. Bláha, A. Moravec 
Byly uděleny Pamětní medaile k 140. výročí hasičstva v Čechách: 
Bláha Václav, Nachtman Josef st., Pechr Jaroslav, Moravec Antonín. 
Vyznamenání za věrnost:  
Za 40 let činnosti u sboru: Skuhravý Václav  
Za 20 let činnosti u sboru: Nachtman Josef   
Za 10 let činnosti u sboru: Kříž Lubomír ml., Nezbeda František ml. 
 

Valná hromada SDH Budislavice – 25. 1. 2008 
Oceněni: Václav Bláha, Fous Pavel, Nezbeda Martin, Miroslav Kříž.  
Vyznamenání za věrnost:  
Za 60 let u sboru: Bláha Václav 
Za 10 let u sboru: Fous Pavel, Nezbeda Martin, Kříž Miroslav  
Ocenění předali za SDH Lubomír Kříž a zástupce OSH Václav Sýkora. 
 

Sjezd rodáků a přátel obce byl sezván na 10. 5. 2008 
V květnu roku 2008 se uskutečnil Sjezd rodáků. Po celodenních oslavách se 
všichni sešli v hostinci U Křížů. Na organizování tohoto setkání se podíleli i 
hasiči z Budislavic. Přijeli budislavičtí rodáci i s mnoha rodinnými 
příslušníky, takže celkový počet zúčastněných byl cca 250. Až ze Slovenska 
přijel i pan Smitka.  
K tanci a poslechu hrála plzeňská hudební skupina SEKVENCE. 
 

Slavnostní schůze SDH Budislavice k 110. výročí  
založení sboru se konala 25. 7. 2008 

Dne 25. 7. 2008 se konala slavnostní hasičská schůze, na kterou byli pozváni 
zástupci okolních sborů: Mladý Smolivec, Radošice, Starý Smolivec, Dožice 
a Kladrubce. Schůze se účastnili také Václav Sýkora za OSH Plzeň-jih a 
starostka OÚ Mladý Smolivec Eva Kubová. Nejprve přednesl starosta sboru 
Lubomír Kříž zprávu o historii a zrodu hasičského sboru v obci až po 
současnost. Následovalo předání ocenění aktivním členům sboru. Ocenění 
předali za OSH PJ Václav Sýkora, starosta SDH Lubomír Kříž a starostka 
obce Eva Kubová. 
Čestné uznání SDH Budislavice obdrželi: Michal Kovařík, Jiří Kovařík, 
Miroslav Kříž, Zdena Spourová, Jan Spour ml., Pavel Fous, Alena 
Nezbedová, Lubomír Kříž ml. Čestné uznání OSH Plzeň-jih: Jana Spourová, 
Drahoslava Klainová, Eva Chárová, Marie Lipková, Pavla Nezbedová, 



Václav Klain, Petr Pechr, Marie Nachtmanová, František Nezbeda. Medaile 
za příkladnou práci: Skuhravý Václav, Sedláček Vlastimil, Hlinka Václav, 
Medaile za zásluhy: Spour Jan, Pechr Jaroslav, Pamětní medaile: Sýkora 
(OSH Plzeň-jih), Kouba, Kubová (OÚ) a zástupci okolních sborů. 
Václav Sýkora z OSH PJ předal čestné uznání SH ČMS a KSH Plzeňského 
kraje starostovi sboru Lubomíru Křížovi a poděkoval mu za práci sboru. 
 

 
 

V sobotu 2. srpna 2008 byly oslavy zahájeny slavnostním průvodem    
k pomníku padlých hrdinů v první světové válce. K pomníku byl položen 
věnec k uctění jejich památky a zazněla i Česká národní hymna. Na cvičišti 
pak začala vlastní soutěž s ukázkou historické hasičské techniky.  
Okrskové soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů (družstvo Kladrubec mimo 
soutěž), 2 družstva žen a 3 družstva dětí. 
  

   
 

Družstvo SDH Budislavice na cvičení - 2008 
 

V průběhu sobotního soutěžního odpoledne byly provedeny ukázky hasičské 
techniky. Tou první bylo hašení pěnou a předvedl ho sbor dobrovolných 
hasičů Kasejovice. Největší radost z pěny měly děti, které se v ní doslova 
vykoupaly. Tou druhou byla ukázka funkční ruční koňské stříkačky, kterou 
předvedli hasiči z Radošic. Na závěr byli všichni pozváni do místní 
hospůdky, kde hrála k tanci i poslechu kapela Rybáři Blatná. 

 



Valná hromada SDH Budislavice – 17. 1. 2009 
 

Na této schůzi obdržely ocenění za věrnostní službu u sboru: Marie Křížová, 
Marie Lipková, Marie Nachtmanová, Jana Spourová, Eva Chárová, 
Drahoslava Klainová. 
 

Výroční valná hromada SDH Budislavice – 30. 1. 2010 
 

Byly projednány a schváleny zprávy činovníků a zvolen nový výbor našeho 
sboru:  Lubomír Kříž – starosta, Vlastimil Sedláček – velitel, Jana Spourová 
– hospodářka, Václav Hlinka – jednatel, Petr Pechr – člen výboru, Jan Spour 
ml. –  člen výboru. 
Byli zvoleni revizoři: V. Skuhravý, P. Nachtman, V. Nachtman. 
 

Valná hromada SDH Budislavice – 26. 1. 2013 
 

Ocenění členům sboru předali za OSH Sýkora Václav, starosta SDH Kříž 
Lubomír a starostka obce Mladý Smolivec Kubová Eva.  
Čestné uznání SDH Budislavice obdrželi: Pavel Fous, Petr Pechr ml. 
Čestné uznání OSH Plzeň-jih: J. Kovařík, M. Kříž, A. Nachtmanová  
Dále byla udělena vyznamenání za věrnost:  
Za 10 let činnosti u sboru: Zdena Spourová,  
Za 20 let činnosti u sboru: Michal Kovařík, Jan Spour ml.,  
Za 30 let činnosti u sboru: Petr Pechr st.,  
Za 40 let činnosti u sboru: V. Nachtman, P. Nachtman, V. Sedláček, Za 50 let 
u sboru:  Jan Spour st., Václav Hlinka.  
Ocenění za příkladnou práci převzal Josef Vesecký. 
 

 
 

Nástup k požárnímu útoku - 2013 
 



  
 

Okrskové cvičení 2013 – štafeta ženy 
 

Výroční valná hromada SDH Budislavice – 10. 1. 2015 
Na programu byla i volba členů našeho výboru pro následující období. 
Zvoleni byli: Lubomír Kříž – starosta, Jan Kovařík – velitel, Vlastimil 
Sedláček – zástupce, Jana Spourová – hospodářka, Martin Kulíšek – jednatel, 
Josef Vesecký – preventista, Jan Spour – strojník. 
Revizoři: Václav Skuhravý, Pavel Nachtman, Vladimír Nachtman. 
 

Valná hromada SDH Budislavice – 16. 1. 2016 
Po seznámení přítomných se zprávami činovníků bylo přistoupeno k ocenění 
zasloužilých členů: Věrnostní stužkou byl oceněn za 50 let činnosti u sboru 
Václav Skuhravý, za 20 let činnosti Lubomír Kříž ml. Medaili za zásluhy 
převzal Jan Spour. 
 

Členská schůze SDH Budislavice – 28. 12. 2017 
Na této schůzi byla na programu příprava oslav 120. výročí založení SDH      
v Budislavicích. Schválen byl časový harmonogram oslav. Bylo rozhodnuto, 
že slavnostní schůze se bude konat 5. května 2018 a 2. června 2018 bude 
následovat okrskové cvičení v režii SDH Budislavice. 
Byly podány i návrhy na ocenění některých členů: Medaile sv. Floriána je 
navržena Václavu Skuhravému, Čestné uznání KSH Janu Spourovi, Uznání 
za zásluhy Vlastimilu Sedláčkovi. 
 

 
 

Nástup družstev na okrskové cvičení - 2017 



Valná hromada SDH Budislavice – 20. 1. 2018 
 

V sobotu 20. ledna 2018 se sešla valná hromada budislavického sboru 
dobrovolných hasičů. Byla zhodnocena činnost a hospodaření sboru za rok 
2017, přečteny zprávy činovníků a revizorů a předložen plán činnosti na tento 
rok. Celou schůzi řídil jednatel Martin Kulíšek.  
V diskusi vystoupili všichni hosté, za OSH PJ Václav Sýkora, za Obec Mladý 
Smolivec starostka obce Eva Kubová, za SDH Mladý Smolivec starosta 
sboru Miroslav Šustr.  
Místní hasiči se vyjadřovali k přípravám oslav 120. výročí založení sboru, 
vybírali pozvánku a obdivovali nový prapor sboru. 
Občerstvení připravila Maruška Křížů, místní hostinská a k tanci i poslechu 
hrál pan Jiří Fiala na harmoniku. 
 

Několik fotografií z valné hromady sboru – leden 2018 
 

   
 

        Václav Sýkora a Lubomír Kříž představují nový prapor SDH Budislavice - 2018                               
 

        
 

          L. Kříž, M. Kulíšek a V. Sýkora na VH SDH           Harmonikář Jiří Fiala - 2018 
            

 



Výsledky okrskových cvičení budislavického sboru – 1981-2003 
 

                   Rok        Místo cvičení           Kategorie   Pořadí 
1981 v Radošicích muži 2. místo 
1982 v Budislavicích muži 1. místo 

1983 v Mladém Smolivci muži 1. místo 

1984 ve Starém Smolivci muži 1. místo 

1985 v Dožicích muži 1. místo 

1987 v Radošicích muži 3. místo 
1988 v Budislavicích  muži 2. místo     
  ženy 2. místo 
1989   ve Starém Smolivci  muži 1. místo     

  ženy 1. místo 

1990 v Dožicích  muži 1. místo     

  ženy 1. místo 

1991 v Mladém Smolivci muži 4. místo     
  ženy 1. místo 

1993 v Radošicích muži 3. místo     
  ženy 2. místo 
1994 ve Starém Smolivci muži I 3. místo 
  muži II 4. místo     
  ženy 1. místo 

1995 v Dožicích muži I 2. místo 
  muži II 3. místo     
  ženy 1. místo 

1996 v Mladém Smolivci ženy 1. místo 

1997 v Radošicích muži 2. místo     
1998 v Budislavicích muži A 1. místo 

  muži B 2. místo 
  ženy 1. místo 

1999 v Dožicích muži 1. místo     

  ženy 1. místo 

2000 ve Starém Smolivci ženy 2. místo 
  muži 3. místo     
2001 v Mladém Smolivci ženy 1. místo 

  muži 1. místo     

2002 v Budislavicích ženy 2. místo 
  muži 1. místo     

2003 v Radošicích ženy 2. místo 
  muži 2. místo     

 
 

 
 



Okrskové cvičení konané roku 1962 v obci Zahrádka  
(Zahrádka – obec u Nepomuku – Vrčeně) 

 

 
 

Foto družstva - cvičení rok 1962 
Stojící z leva:  

Jaroslav Pechr, Jan Nachtman, Antonín Červenka, Jan Spour 
Vpředu z leva: 

Miloslav Kouba (velitel sboru), Václav Bláha, Václav Hlinka, Antonín 
Moravec 

 

        
 

             Rok 1988 – hasičské cvičení 

 

 

 

 
 
 

 
     

 Dobová fotografie hasičů Budislavic 



Součástí okrskových cvičení bývá i ukázka historické hasičské techniky.  
 

 
 

Ukázku historického vybavení předvádějí v dobových uniformách hasiči z Radošic 
 

 
 

Na fotografii vidíme požární automobil Škoda 154 – „Máňu“ z Blovic 
 

 
 

Na této fotografii je „Máňa“ z doby nedávné 
 



Hasiči z okrsku Mladý Smolivec se každý rok, pokud zrovna nehoří, scházejí 
na soutěži v požárním sportu. V pořádání se sbory z pěti obcí střídají. Soutěží 
zde i ženy SDH Budislavic, Mladého Smolivce, Starého Smolivce, Radošic a 
Dožic.  
„V Mladém Smolivci, Radošicích, Dožicích a Budislavicích se vytvořila 
i družstva dětí“, doplňuje starosta SDH Budislavic Lubomír Kříž, který je 
současně i starostou mladosmoliveckého hasičského okrsku.  
 

2005 - Okrskové cvičení SDH v Dožicích – pořadí družstev mužů: 
1. Budislavice 
2. Mladý Smolivec 
3. Dožice 

2006 - Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci:   
muži: 1. Budislavice A ženy:   1. Radošice 

2. Budislavice B  2. Budislavice 
3. Dožice   3. Dožice 
4. Mladý Smolivec A 
5. Starý Smolivec 

 

 
 

Foto z hasičského cvičení roku 2006 
 

2007 - Okrskové cvičení SDH v Radošicích:        
muži:   1. Budislavice A      ženy:  1. Budislavice        

2. Starý Smolivec                  2. Radošice       
3. Budislavice B                  3. Dožice        
4. Radošice    
5. Dožice     

6. Mladý Smolivec    
2008 - Okrskové cvičení SDH v Budislavicích – muži: 

1. Budislavice A      
2. Budislavice B              
3. Starý Smolivec            
4. Radošice    
5. Mladý Smolivec 



 
 

Oslavujeme vítězství 
 

2009 - Okrskové cvičení SDH ve Starém Smolivci – muži: 
1. Starý Smolivec    
2. Mladý Smolivec   
3. Dožice    
4. Radošice   
5. Budislavice 

2010 - Okrskové cvičení SDH v Dožicích – muži: 
1. Dožice                
2. Budislavice        
3. Starý Smolivec   
4. Mladý Smolivec   
5. Radošice 

2011 - Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci – muži: 

1. Budislavice   
2. Starý Smolivec         
3. Mladý Smolivec Ml.  
4. Dožice    
5. Mladý Smolivec St. 
 

                        
 

Vítězné družstvo SDH Budislavice v Mladém Smolivci 2011 
 



2012 - Okrskové cvičení SDH v Budislavicích – muži: 
1. Starý Smolivec     
2. Dožice      
3. Mladý Smolivec   
4. Budislavice    
5. Radošice 

 

 
 

Nástup družstev na okrskovém cvičení v Budislavicích 2012 
 

 

2013 - Okrskové cvičení SDH v Radošicích – muži: 
1. Mladý Smolivec       

2. Dožice        
3. Starý Smolivec       
4. Radošice    
5. Budislavice    

 

2014 - Okrskové cvičení SDH ve Starém Smolivci – muži:  
1. Mladý Smolivec      
2. Dožice       
3. Starý Smolivec      
4. Radošice     
5. Budislavice   

 

2015 - Okrskové cvičení SDH v Dožicích – muži: 
1. Starý Smolivec                    
2. Budislavice                          
3. Dožice I                              
4. Radošice                                                               
5. Mladý Smolivec 

 

2016 - Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci – muži: 
1. Mladý Smolivec 
2. Budislavice 
3. Dožice 
4. Radošice 
5. Starý Smolivec 

 



 
 

Družstva SDH z Budislavic v Mladém Smolivci 2016 
 

2017 - Okrskové cvičení SDH v Radošicích: 
muži: 1. Starý Smolivec  děti: všechna družstva byla hodnocena  

2. Mladý Smolivec           na 1. místě:  Radošice  
3. Dožice                   Budislavice 
4. Budislavice        Dožice 

5. Radošice        Mladý Smolivec 1 a 2 
 

 

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. 

 
                                                     Otištěno v hasičském rodinném kalendáři 1911 



 

Výsledky Okresních cvičení s účastí SDH Budislavice 
 

 

Rok Místo konání Kategorie Pořadí 

1971 Losiná muži 10. místo 
1972 Přeštice muži   2. místo 
1980  Blovice muži   5. místo 
1982 Stod muži   5. místo 
1984 Stod muži 10. místo 
1986 Stod muži   7. místo 
1988 Dobřany ženy   4. místo 
1989 Blovice muži   6. místo 
  ženy   6. místo 
1997 Štěnovice muži 5. místo 
  ženy 6. místo 
1998 Čížkov muži 12. místo 
1999 Sedliště muži 4. místo 
  ženy 4. místo 
2000 Čižice muži 1. místo

*)
 

  ženy 4. místo 
2001 Čižice muži 2. místo 
  ženy 4. místo 
2002 Polánka u Nepomuku muži 1. místo

*)
 

2003 Budislavice muži 2. místo 
  ženy 5. místo 
2004 Dolce muži 3. místo 
  ženy 4. místo 
2005 Letiny muži I 7. místo 
  muži II 18. místo 
  ženy 6. místo 
2006 Letiny muži 16. místo 
  ženy 7. místo 
2007 Štěnovický Borek muži 8. místo 
2009 Nepomuk muži 3. místo 

 

 

*)
 Zatím naše nejlepší umístění v okresu 

 



 
 

Skupinové foto z okresního přeboru v Čižicích roku 2000 
 

 
 

Družstvo žen na okresním kole v Dobřanech – 1988 
 

Stojící z leva: Marie Lipková, Naděžda Vilhelmová, Hana Izakovičová, 
          Drahoslava Klainová 

Vpředu z leva: Marie Křížová, Eva Chárová, Marie Nachtmanová 
 



   
 

    Pohár předává Lubomír Kříž Václavu  Šlaisovi          Mirek Kříž s neteří Magdalenou 
 

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. 

 

 
 

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! 

    
                                          Otištěno v hasičském rodinném kalendáři 1908 

         



 
 

Stále je co slavit, úspěchy či prohry 
 

  
 

              Naše ženy na 2. místě – 2006                     Družstvo mužů na místě 1.  
 

 
 

Ještě upravit výstroj a jde se soutěžit 



 
 

Družstvo budislavických hasičů po vylosování čísel na požární útok 
 

  
 

Je po boji, někdo přebírá ocenění, někdo relaxuje 
 

  
 

Ještě nezbytné skupinové foto 



Fotografie z okrskového cvičení roku 2008 v Budislavicích: 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

  
 

                          Cvičení okrsku roku 2009           Jan Spour VH 2018 
  

 
 

Příprava budislavických hasičů na svatební zatahování 
  

Svatební zatahování patří mezi nejčastější české svatební zvyky. Cílem 
svatebního zatahování je postavit novomanželům do cesty z obřadu nějakou 
překážku a nechat je, posilněné svatebním slibem sdílení dobrého i zlého, 
poprat se s jejím zdoláním. 
 



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 měrou 
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. 

 

 



Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs ve středu 27. ledna 2016 poděkoval 
dobrovolným hasičům kraje za vynikající činnost ve sboru a předal jim 
Ocenění za letitou práci ve sborech dobrovolných hasičů. Děkovný list 
obdrželo celkem 33 hasičů z celého Plzeňského kraje. Oceněn byl i starosta 
našeho sboru a okrsku Lubomír Kříž. 
 

     
 

 

V životě hasičského sboru zažíváme i chvíle nejsmutnější. 
 

Jedna taková smutná zpráva nás zastihla v roce 2015. Rozloučili jsme se 
s panem Václavem Bláhou (* 1. 8. 1927 –  30. 9. 2015), prvním 
poválečným starostou budislavických dobrovolných hasičů, později velitelem 
okrsku Mladý Smolivec. Ve výboru sboru působil ve funkci jednatele, člena 
KRR, referenta žen apod. V roce 1998 obdržel madaily sv. Floriána a v roce 
2007 medaily za mimořádné zásluhy. V roce 2008 obdržel ocenění za 50 let 
služby u sboru. Zemřel ve věku 88 let. 
 
 
 
 

             
 

 

Václav Bláha 
 

zasloužilý člen našeho 
budislavického sboru 
dobrovolných hasičů  

odešel do hasičského nebe 
 

30. září 2015 
 

               Čest jeho památce 

 



Výpis z Matriky členů SDH v Budislavicích 
 
Uctěme pomyslnou minutou ticha památku zakládajících členů našeho sboru 
a členů přijatých do konce 2. světové války.  
 

Přijetí ke sboru: 3. 10. 1898 Bláha Jan  zemřel 
    Machovec Matěj zemřel 
    Hlavnička Martin zemřel 
      9. 3. 1902 František Moravec zemřel 
    Nachtman Josef zemřel 
    Posavád Josef  zemřel 
    31. 1. 1905 Bláha Jan   zemřel 
      3. 3. 1910 Florián František zemřel 
    14. 1. 1911 Netušil Václav zemřel 
    23. 2. 1919 Nachtman Emanuel zemřel 
    Běla Václav – přesídlil do pohraničí 
    Moravec Antonín zemřel 
    Kuba Jaroslav  zemřel 
    24. 2. 1919 Bláha Václav  zemřel 
    16. 1. 1921 Nachtman Josef zemřel 
    Moravec Václav zemřel 
    Machovac Václav zemřel 
      8. 1. 1924 Staněk Jan  zemřel 
    14. 1. 1928 Staněk Cyril    vystoupil 
      3. 1. 1925 Hlinka Josef    odstěhoval se 
    Hlinka Josef  zemřel  
    16. 1. 1929 Hlinka Jan    odstěhoval se 
    21. 1. 1929 Klain Václav  zemřel 
    14. 1. 1931 Tupá Františka – pro nemoc ukončeno  
    19. 1. 1934 Šedivý Štěpán   vystoupil 
      Nachtman Jan  zemřel    
    25. 1. 1936 Benedikt Jan    odstěhoval se 
    29. 3. 1937 Skuhravý Bohumil zemřel 
    29. 3. 1937 Hlinka Karel   zemřel 
    Hlavnička Martin zemřel 
    23. 2. 1939 Nachtman Jan  zemřel  
    12. 3. 1940 Spour Jaroslav zemřel 
   

                                                                               Čest jejich památce. 
 
 
 
 



V současné době (2018) pracuje výbor našeho sboru v tomto složení: 
 

Starosta budislavického sboru – Lubomír Kříž st. 
Velitel – Jiří Kovařík  

Zástupce velitele – Vlastimil Sedláček  
Jednatel – Martin Kulíšek 

Hospodářka – Jana Spourová  
Strojník – Jan Spour ml. 

Preventista – Josef Vesecký  
 

Složení KRR: Václav Skuhravý – předseda, Vladimír Nachtman,   
                        Pavel Nachtman – členové  

 

Starostou Okrsku Mladý Smolivec je Lubomír Kříž st., preventistou Josef 
Vesecký a velitelem Milan Ráž. 
 

        
 

Josef Vesecký a Lubomír Kříž na hasičském cvičení 
 
 

  
 

Dobové fotografie hasičů Budislavic 



                 Balada o uších hasičových 
 
         Za požární stanicí, 
         dneska jako včera, 
      stojí hasič s proudnicí, 
          z večerního šera. 
 

        Vyleští vůz hasicí, 
          alarm nastavuje, 
        potom stočí hadici, 
          domů vykračuje. 
 

        Rozhlíží se vesnicí, 
         nespatří-li kouře, 
     nebo s vajglem slepici,  
    či snad předzvěst bouře. 
 

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

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

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

   Když v tom náhle od sousedů 
        shluky těchto hlásek 
    křičí někdo v rychlém sledu, 
        chvěje se mu hlásek. 

 

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

           že tam běží hnedle.                                             Převzato z Internetu 
 
 
 
 

Ten hlas slyší od garáže 
a zdá se mu povědomý, 
určit ho však nedokáže,  
chvíli stojí mezi domy. 
 

Je to garáž, 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 žena 
z pagod výjev tvoří, 
křičí na ponk položena: 
„Přihořívá! Hoří!“ 
 

Za požární 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, 
žárlivost ho moří, 
na uších má sluchátka, 
nechce slyšet: „hóóó-řííí!“ 



Ještě několik dobových fotografií: 
 

 
 

 
 

 
 



Slovo závěrem 
 

Tato publikace vznikla u příležitosti 120. výročí založení Hasičského 
dobrovolného sboru v obci Budislavice.  
Určitě jsme některé důležité události vynechali, snad jsme se dopustili i chyb 
či nepřesností, ale použili jsme autentické záznamy protokolů z jednání 
výborů, zápisy z členských schůzí i valných hromad, citace z kronik obce i 
sboru i vyprávění pamětníků. 
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 některé 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 a dětí, 
nám dává do budoucna naději, že i při následném kulatém výročí se bude čím 
pochlubit. 
                                                                                          Lubomír KŘÍŽ 

                   Zdeněk HŘEBEJK 
 
 
 
 
 

                                     
 

 
    
 
 

 
          

       znak Budislavic                                                  znak hasičstva 



 
 

   
 

Nová cenná relikvie budislavického sboru dobrovolných hasičů 
 

 
 

Obec Budislavice – letecký pohled 
 

Ukázka z knihy Ladislava Stehlíka – Země zamyšlená 
 

Krásnou polohu mají Budislavice s kostelem sv. Jiljí a staletou lípou, odkud 
přehlédneme celé Blatensko. Je to úchvatný pohled, v němž se střídají jako 
na šachovnici pruhy políček, lesy a rybničné hladiny… 


