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Úvod – 5. květen 2018 
 

Nepomucký farář, páter Jiří Špiřík, sloužil u příležitosti 120. výročí 

založení sboru hasičů v Budislavicích mši svatou, v jejímž průběhu byla 

vysvěcena soška sv. Floriána, patrona hasičů, a vysvěcen nový prapor 

budislavického sboru dobrovolných hasičů. 
 

   
 

Kostel sv. Jiljí v Budislavicích měl původně tři zvony. Na fotografii je 

největší z nich, byl ulit roku 1550 zvonařem Mikulášem Konvářem 

z Plzně a jako jediný pro svou nedostupnost zůstal na svém místě. 

Ostatní dva zvony byly zrekvírovány během 1. světové války pro 

vojenské účely. 
 

 
 

Farář páter Ing. Jiří Špiřík sloužil mši svatou v kostele sv. Jiljí 



Kapitola I. – 5. květen 2018 
 

U příležitosti 120. výročí založení sboru si členové místního SDH užili 

sváteční odpoledne. Je to téměř neuvěřitelné, ale podle dochovaných 

písemných záznamů je to letos již 120 let od chvíle, kdy byl hasičský 

sbor v Budislavicích založen. Stalo se tak 3. října 1898. K založení 

budislavického sboru 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. První velkou prověrkou po vzniku sboru se stalo 

uhašení dvou velkých ohňů v roce 1908, což způsobilo vzrůstající 

oblibu hasičů a příliv nových členů. 

V dubnu 1936 byla v obci vybudována hasičská zbrojnice. 
 

   
 

Spolková činnost neustala ani během světových válek. I v této době se 

náš hasičský sbor plně věnoval svým povinnostem a zabezpečoval 

řádnou údržbu náčiní, zvládal základní výcvik i schůzovou a kulturní 

činnost. 

Po velkém požáru stavení Hlinků v roce 1962 bylo zjevné, že sbor bude 

muset vyměnit ruční stříkačku za motorovou. Přáním a žádostem bylo 

vyhověno, a ještě téhož roku měli budislavičtí hasiči k dispozici 

motorovou stříkačku PPS 8. 

S nástupem nových technologií se začal sbor zapojovat do okrskových i 

okresních soutěží, ve kterých získával mnohá prvenství. Zdokonaloval 

svou práci s hasící technikou. V současné době se členové našeho SDH 

umisťují na předních místech okrskových soutěží. Velmi slušná 

umístění dosahují i v okresních přeborech. 



Po poledni byl zahájen slavnostní program 
 

Sobota 5. května nás provázela krásným prosluněným dnem s modrou 

oblohou. Nikde ani mráčku a už dlouho ani nekáplo. Sucho a teplo 

vládne letošnímu jaru. 
  

   
 

Pomalu se scházíme na návsi obce. Ještě poslední úpravy stejnokroje, 

pak se na povel řadíme a slavnost může začít.  

To sváteční odpoledne mělo na programu několik částí. Tou první bylo 

uctění památky obětí 1. světové války. Slavnostním pochodem za zvuku 

pochodové hudby jsme se přesunuli k památníku padlých, kde byl 

položen vzpomínkový věnec.  
 

   
 

Vpředu šli hasiči, kteří nesli naši státní vlajku, pak vlajku okrsku Mladý 

Smolivec a zejména novou zástavu našeho hasičského sboru, která 

sehrála v příštích minutách hlavní roly.  

Vyslechli jsme Českou národní hymnu, vzdali hold obětem 1. světové 

války, položili k pomníku věnec a slavnostním pochodem pokračovali 

do budislavického kostela sv. Jiljí.  

Oslavy přilákaly i mnoho příznivců budislavického sboru hasičů. 



 
 

Nepomucký farář, páter Jiří Špiřík, za asistence Martina Kulíška, sloužil 

mši svatou, jejímž vyvrcholením bylo vysvěcení sošky sv. Floriána, 

patrona hasičů, a svěcení nového praporu budislavického SDH. 

Následně byla soška svatého Floriána předána do rukou starosty SDH 

Lubomíra Kříže.  
 

   
 

   
 

Následoval opět slavnostní nástup a organizovaným pochodem jsme se 

přesunuli zpět k hostinci U Křížů, v jehož sále se uskutečnila slavnostní 

schůze hasičů, sponzorů a pozvaných hostů. 



    
 

Podle programu nastal čas na druhou část oslav, kdy byla zahájena 

slavnostní schůze. Sál hostince U Křížů se zaplnil velkým počtem hostů 

a nejen současných, ale i bývalých členů budislavického SDH. Cestu do 

Budislavic si našli i hasiči z Chloumka a Oselec. Slavnostního průvodu 

se zúčastnili i naši mladí hasiči. 

Došlo také na nezbytné skupinové foto. 
 

 
 

   
 

V čele slavnostně vyzdobených stolů v sále zasedli kromě členů výboru 

SDH i náměstek starosty OSHPJ Václav Sýkora a starostka Mladého 

Smolivce Eva Kubová. Schůzi řídil jednatel sboru Martin Kulíšek.  
  



  
 

Poté vystoupil se zprávou o historii i současnosti sboru starosta SDH 

Lubomír Kříž. Ten ve své zprávě připomněl významné události sboru a 

úspěchy družstev v hasičském sportu okrsku i v okresních kolech. 
 

   
 

Ve svém vystoupení podtrhl význam dobrovolných hasičských sborů a 

popřál hasičům do dalších let mnoho úspěchů s co nejmenším počtem 

ostrých výjezdů. V závěru zprávy poděkoval rodinným příslušníkům 

hasičů za podporu sportovní i kulturně-společenské činnosti sboru a 

pozval všechny přítomné na 2. června do Budislavic, kde se bude konat 

okrsková soutěž v hasičském sportu.  

V diskuzi pak vystoupila starostka obce Eva Kubová, aby, mimo jiné, 

důkladně a s humorem okomentovala hasičské desatero, které bylo 

součástí publikace. Připomněla např. článek 9, který zní: Máš-li na sobě 

stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem 

a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak 

nosíš.  

Její upozornění, že pokud se budou chtít hasiči poprat, tak se musejí jít 

nejprve domů převléknout, vyvolalo potlesk a salvu smíchu v sále. 
 



  
 

V diskuzi vystoupil i místostarosta OSHPJ V. Sýkora. Ocenil úspěšnou 

činnost sboru a popřál hasičům mnoho zdaru v další práci. 

Závěr schůze patřil slavnostnímu předávání čestných uznání, plaket a 

vyznamenání nejaktivnějším členům sboru.  
 

  
 

Medaili svatého Floriána, jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání, 

převzal z rukou místostarosty OSHPJ Václava Sýkory zasloužilý člen 

našeho SDH, předseda revizní rady Václav Skuhravý.  
 

  
 

Mnohá ocenění předávali za OSHPJ Václav Sýkora, starostka obce Eva 

Kubová a starosta budislavického SDH Lubomír Kříž. 



Seznam oceněných a vyznamenaných členů našeho sboru na slavnostní 

schůzi SDH k 120. výročí jeho založení: 
 

Čestné uznání OSH PJ: 

Petr Pechr ml., Michal Kovářík, Martin Chára 
 

Čestné uznání KSH: 

 Spour Jan st. 
 

Medaile za příkladnou práci: 

Nachtman Pavel, Nachtman Vladimír, Pechr Petr st., Nachtman 

Josef ml., Kříž Lubomír ml., Kříž Miroslav, Kovářík Jiří, Klain 

Václav, Spour Jan ml., Křížová Marie, Nachtmanová Marie, 

Spourová Jana, Klainová Drahoslava, Chárová Eva, Nezbedová 

Alena, Spourová Zdena, Nezbedová Pavlína 
 

Medaile za zásluhy: 

 Sedláček Vlastimil, Hlinka Václav, Vesecký Josef 
 

Medaile sv. Floriána: 

 Skuhravý Václav 
 

   
 

   
 



  
 

Obec Mladý Smolivec ocenila činnost budislavického sboru předáním 

stuhy, kterou na žerď praporu zavěsila starostka obce Eva Kubová.  
 

  
 

Významné ocenění obdržel náš sbor od OSHPJ. Místostarosta OSHPJ 

Václav Sýkora předal sboru medaili sv. Floriána za dosavadní práci a 

dosažené úspěchy. Vysoké hasičské ocenění převzal starosta SDH 

Budislavic Lubomír Kříž. 
  

  
 

Oficiální část sobotního odpoledne se stala minulostí.  

 

 



V přilehlém bílém stanu jsme si mohli prohlédnout výstavku dobových 

fotografií a panel s vyjmenováním sponzorů, kteří se různou měrou 

podíleli na pořádání této slavnostní schůze i na oslavách. Následně bylo 

podáváno občerstvení ve formě rautu či chcete-li švédských stolů. To, 

že bylo z čeho vybírat, dokazuje i naše fotografie. 
  

  
 

Příjemné odpoledne bylo završeno vystoupením ždírecké hudební 

skupiny Ungrovanka, při kterém se nejen hlasitě diskutovalo, živě 

vzpomínalo, ale hlavně tančilo, zpívalo a popíjelo dlouho do noci. 
 

  
   

 

Kapitola II. – 2. červen 2018 
 

Okrskové cvičení, jako součást oslav 120. výročí založení 

budislavického SDH, se konalo 2. června v Budislavicích. 
 

Nádherné sluneční odpoledne přivítalo na louce za Budislavicemi 

aktéry sobotního hasičského klání. Připravené závodní dráhy, skvěle 

zásobený občerstvovací stánek a natěšení hosté netrpělivě vyčkávali 14. 

hodinu, kdy slavnostní nástup tento výjimečný den odstartoval. 
 



 
 

Celé cvičení doprovázelo krásné téměř letní počasí i hojná účast diváků. 
 

 
 

Po slavnostním zahájení a přivítání všech účastníků bylo rozlosováno 

pořadí jednotlivých družstev.  
 

  
 

Soutěže se zúčastnilo 5 týmů dětských hasičských nadějí, tři družstva 

žen a 5 nažhavených formací mužů. 

Úvod patřil štafetám doprovázených hlasitým povzbuzováním příznivců 

jednotlivých sestav.  
 



   
 

  
 

Po štafetě dětských družstev nastoupila na start družstva žen a poté i 

mužů. Nejprve se ale musely upravit překážky pro dospělé. 
 

   
 



     
 

   
 

Štafeta mužů: 

1. Mladý Smolivec  88,44 

2. Radošice   89,72 

3. Budislavice   90,09 

4. Dožice   91,14 

5. Starý Smolivec 92,03 
 

 

Po ukončení štafetových běhů byla přestávka, kterou vyplnila ukázka 

radošické historické stříkačky v akci i zajímavý doplněk hasičského 

vybavení. Hasiči z Radošic si oblékli i dobové uniformy.  
 

  
 

Štafeta žen: 

Dožice   109,37 

Radošice   112,78 

Mladý Smolivec  116,15 
 



Všechny přítomné zaujala i ukázka zcela nového požárního automobilu 

Tatra s bohatou výbavou. Nová technika zaujala i děti. Od letošního 

roku je vozidlo ve službách členů JPO III Mladý Smolivec. 
 

 
 

   
 

Druhá část odpoledne se nesla ve znamení požárních útoků. Opět 

začínala dětská družstva, která za svůj výkon sklidila uznání a potlesk.  
 

   
 

Následovala družstva žen a závěr patřil mužským týmům.  
 



   
 

  
 

Požární útok muži: 

1. Dožice     95,03 

2. Radošice   104,37 

3. Starý Smolivec 108,93 

4. Mladý Smolivec  111,46 

5. Budislavice   114,22 
 

Po ukončení cvičení byl zavelen povel k nástupu k vyhlášení výsledků. 

Okrskový starosta Lubomír Kříž poděkoval všem přítomným za účast. 

Poté vyhlásil pořadí družstev a předal odměny včetně pohárů vítězům 

dnešní přehlídky požárních dovedností. 
 

    

Požární útok ženy: 

Radošice   119,95 

Mladý Smolivec  140,68 

Dožice   173,69 
 



  
 

   
 

Odpoledne končilo ukázkou hašení pěnou novou hasičskou technikou, 

která je v působnosti JPO III Mladý Smolivec.  
 

   
 

 
 

Ukázky využila většina dětí k osvěžení po celodenní výhni. 



Po ukončení okrskového cvičení se většina přítomných přesunula do 

sálu místního hostince U Křížů, kde se konala tradiční hasičská zábava. 
 

Konečné pořadí okrskového cvičení SDH v Budislavicích 2018: 
 

 

Muži:       Ženy: 1. Radošice  Děti: 1. Mladý Smolivec A 

1. Dožice    2. Mladý Smolivec              1. Mladý Smolivec B 

2. Starý Smolivec  3. Dožice              1. Radošice 

3. Budislavice               1. Dožice 

4. Mladý Smolivec               1. Budislavice  

5. Radošice   
 

            (Dětská družstva si za velkou snahu odnesla ocenění za 1. místo) 

 
 

Pořadatelé děkují sponzorům: 
 

 Obec Mladý Smolivec 

 Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. 

 Pila K&P spol. s r.o. Dožice 

 SDH Mladý Smolivec 

 SDH Starý Smolivec 

 SDH Dožice 

 SDH Radošice 

 Klaus Timber a.s. Kladrubce 

 Stanislav Krejčík Odvoz dřeva Starý Smolivec 

 Pavel Panýrek Odvoz dřeva Starý Smolivec 

 Michal Kovářík Elektro Ledce 

 Jan Spour Truhlářství Budislavice 

 Petr Tužarski – Kuřátko Budislavice 

 Marie Křížová Hostinec U Křížů Budislavice 

 Pavel Kroc Varius Praha s r.o. 

 Zdeněk Hřebejk Mladý Smolivec 

 Maso Brejcha Blovice 

 Pivovar Pilsner Urquell 

 

 

 



 

 
 

 

 

Autoři fotografií i textu publikace: Luděk Blovský a Zdeněk Hřebejk  
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