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Úvod 
Vážené hasičky, hasiči a členové dětských družstev, vážení hosté. 
Dostává se vám do rukou další publikace, mapující činnost našeho 
hasičského sboru od roku 2020 do konce roku 2022.  
 

Trocha historie nikoho nezabije 
 

Na úvod informace o založení Hasičského sboru v Mladém Smolivci. 
V kronice obce Mladý Smolivec, v části, která mapuje období let 
1804–1938, můžeme dohledat přesné datum založení našeho 
Hasičského sboru. Vždyť kdo jiný by měl přesně zaznamenat tak 
významnou událost, jakou je založení Sboru dobrovolných hasičů v 
obci, než kronikář. 
 

V obecní kronice je u letopočtu 1895 následující zápis: 
 

 
 

První členové zapsaní do matriční knihy hasičského sboru 25. března 
1895: František Siblík - velitel, František Krejčík - podvelitel, Josef 
Sloup - jednatel, František Panuška - zbrojmistr… 
 

Následuje zápis o 1. veřejném cvičení našeho Hasičského sboru: 
 

 
 

(4. srpna 1895podnikl náš sbor Hasičů veřejné cvičení, při tom byla též stříkačka 
posvěcena. Pak se odbývala zahradní slavnost, při níž ochotníci z Budislavic 
sehráli pěkné divadlo s názvem České Amazónky a výsledek byl pro náš sbor 
přízniv.) 

(7. března 1895 byl v naší obci 
založen Hasičský sbor, který za 
pomoci všech občanů a jiných 
příznivců byl potřebnými předměty 
opatřen a vyzbrojen, též stříkačka 
byla zakoupena a s úspěchem 
užívána.) 
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2020 – Valná hromada SDH se z protipandemických 
opatření vlády nekonala 

 

VI. sjezd SH ČMS – Brno 9. července 2021 
 

    

 

Jednání výboru SDH 
 

Výbor našeho SDH se sešel 23. července aby projednal zajištění 
mladosmolivecké pouti na den 14. 8. 2021.  
Byla schválena finanční pomoc pro jižní Moravu, která byla 
poničena tornádem, a dále bylo řešeno placení členských příspěvků.  
 

Pouťová zábava v Mladém Smolivci 
 

V sobotu 14. srpna 2021 se konala v Mladém Smolivci tradiční 
Vavřinecká pouťová zábava. Pořadatelé z SDH Mladý Smolivec 
připravili venkovní prostor u obecního úřadu a úderem 20. hodiny 
mohlo vše začít. K tanci a poslechu hrála tradičně kapela Melody 
band a občerstvení zajistili, stejně jako v loňském roce, Fialovi z 
Radošic. Počasí se letos vydařilo a tak dorazilo bezmála 170 hostů. 
Slavilo se, tančilo a pilo do brzkých ranních hodin. 
 

Integrovaný záchranný systém na jižní Moravě 
 

Apokalypsa, neštěstí, tragédie. Oblast Břeclavska a Hodonínska, 24. 
června 2021 zasáhlo ničivé tornádo. Větrný vír zdevastoval několik 
vesnic a zanechal za sebou mrtvé a zraněné.  
V zasažených obcích pomáhala tisícovka hasičů. A aby toho neměli 
málo zdravotníci, po několika měsících boje s pandemií, ošetřili více 
jak sto zraněných, ty s menším zraněním ošetřili na místě tragédie, 
těžší případy předali do nemocnic v okolí.  
 

Poprvé ve své historii má v čele Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska ženu. Delegáti 
VI. sjezdu zvolili starostkou sdružení Moniku 
Němečkovou. Členku SDH v Pískové Lhotě na 
Nymbursku. 
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Finanční pomoc našeho SDH pro jižní Moravu  
 

Stejně jako mnoho jiných subjektů tak i výbor našeho SDH Mladý 
Smolivec na svém jednání dne 23. července 2021 schválil zaslání 
finanční pomoci sboru dobrovolných hasičů v Mikulčicích v částce  
5 000 Kč. 
Finanční pomoc jsme vyjednávali přímo se starostou SDH Mikulčice 
panem Jaroslavem Bolfíkem na místě události. Peníze budou použity 
na opravy domů místních členů SDH a na obnovu akceschopnosti 
místní jednotky SDH. 
Jaroslav Bolfík, starosta SDH v Mikulčicích, obdržel v roce 2022    
od prezidenta ČR Miloše Zemana státní vyznamenání Medaili Za 

hrdinství při záchraně značných materiálních hodnot. 
 

Běh hasičských dvojic na Svatou horu - 2021 
 

Běh hasičů do Svatohorských schodů se uskutečnil 11. 9. 2021. Po 
slavnostním zahájení organizátoři závodu přivítali i dva soutěžící z 
partnerského města Ledro v Itálii. Letos bylo nutné prokázat se negativním 
testem na covid-19 nebo potvrzením o očkování, a následné dodržování 
hygienických nařízení po dobu závodu. 
 

     
 

V 11 hodin byl závod odstartován. Oblékli si zásahové boty, helmu a 
vyrazili na start, kde se Michal ještě vyzbrojil tlakovou lahví, kterou nesl 
po celou dobu na zádech jako zátěž.  
Start byl u vchodu do Svatohorských schodů. Odtud je čekalo už „jenom“ 
560 metrů a 289 schodů do cíle. Byli zařazeni do kategorie OSTATNÍ, kde 
soutěžilo celkem 16 dvojic a naše dvojice se umístila na 7. místě.  
 

Výbuch domu v Koryčanech 
 

Ve středu 15. září v poledne přijalo krajské operační středisko hasičů 
hlášení, že bylo narušeno plynové potrubí v rodinném domku             

Letos měli naši borci startovat v loňské 
sestavě, ale nakonec běžela pouze Tereza 
Straková s Michalem Krejčím. Měli startovní 
číslo 9.  
Aneta Tichá se ujala rodičovských povinností 
a vyměnila běh za kojení. Ondřej Šustr opět 
nezklamal a ulehl na lůžko.  
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v Koryčanech na Kroměřížsku. Na místo vyjela i místní jednotka 
hasičů. Po příjezdu dobrovolné jednotky došlo k výbuchu, při kterém 
byli zraněni čtyři hasiči a dvě civilní osoby. Jeden z hasičů, Jaroslav 
Fila utrpěl vážná zranění, kterým i přes veškerou snahu zasahujících 
kolegů podlehl. Jednotky hasičů ihned zahájily odklízení sutin 
rodinného domu, protože bylo nahlášeno, že se jeden ze zasahujících 
hasičů nachází pod troskami budovy. Výbuch domu v Koryčanech si 
vyžádal smrt dvou dobrovolných hasičů. Marek Vrba byl kompletně 
zavalen troskami domu a jeho zranění nebyla slučitelná se životem.  
 

   
 

Medaili Za hrdinství při záchraně značných materiálních hodnot 
obdrželi v roce 2022 od prezidenta ČR Miloše Zemana: Jaroslav Fila 
(in memoriam) a Marek Vrba (in memoriam), dobrovolní hasiči, 
kteří zahynuli při výbuchu rodinného domu v Koryčanech. 

 

V neděli 19. 9. 2021 v pravé poledne po celé ČR vyjela technika před 
hasičské stanice se zapnutým výstražným světelným zařízením a 
jejich osádky nastoupili v zásahovém oděvu k uctění památky 
zesnulých hasičů minutou ticha. 

 

 
 

Do celostátní akce se zapojili i členové JPO III v Mladém Smolivci 
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Výlov rybníčku – 30. 10. 2021 
V sobotu jsme se probudili do mrazivého, ale slunného rána. Sešli 
jsme se u Mladosmoliveckého rybníčku. Protože byla opravdu zima, 
zahřívali jsme se horkým čajem s vitamínem R, pochutnávali si na 
grilovaných špekáčkách s hořčicí a chlebem. Někteří z nás dávali 
přednost i dobře vychlazenému Gambrinusu. 

 

  
 

Bez rozsvíceného stromečku Ježíšek netrefí 
 

 
 

Rozsvícení vánočních stromečků a začátek adventu v našich obcích 
proběhl již podruhé bez účasti veřejnosti. 
 
 

*  * 

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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Plán činnosti SDH Mladý Smolivec pro rok 2022 
 

Návrh plánu akcí na rok 2022, uvidíme, co se opravdu uskuteční. 
 7. 1. 2022 Valná hromada SHD Mladý Smolivec 
 26. 2. 2022 Hasičský bál SDH Mladý Smolivec  
 Pouťová zábava v Mladém Smolivci dle aktuálního termínu 

 

2022 – Valná hromada SDH z protipandemických 
opatření vlády byla přesunuta 

 

Jak můžeme konstatovat, již první akce se odkládá. Vládou nařízená 
protiepidemická opatření nejsme schopni aplikovat na konání naší 
valné hromady. Termín konání VH SDH byl přesunut na 25. březen 
2022. Tak to snad vyjde. 
Ani druhá akce z plánu akcí našeho sboru nemůže být splněna z 
důvodu protipandemických vládních opatření. Takže konání našeho 
Hasičského bálu (26. 2. 2022) je zrušeno. 
 

Hasiči naší JPOIII jeli do Polska… 
 

V březnu je čekal náročný úkol. Dopravit 10. března 2022 z Varšavy 
do Mladého Smolivce dopravním autem mladosmoliveckých hasičů 
a autem Agrochovu rodinné příslušníky Ukrajinců, kteří pracují 
v Agrochovu.  

   
        Foto: Tomáš Fenko 

 

Cesta byla náročná a trvala více než 20 hodin. Poděkování patří 
hasičům: T. Fenkovi, T. Nesvedovi, J. Swietoňovi a J. Pravdovi 
z JPOIII Mladý Smolivec. 
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Jednání výboru SDH 
 

Výbor našeho SDH se sešel 18. března 2022, aby projednal zajištění 
přípravy Valné hromady našeho sboru. Byl schválen návrh programu 
schůze a rozdány úkoly pro řádný průběh jednání. Dále bylo 
projednáno zajištění brigády na úpravu dřevin na břehu rybníka 
Husárna. Ta se bude konat 26. března 2022.  
 

Záznam z jednání Valné hromady SDH  
Mladý Smolivec - 25. 3. 2022 

 

Valnou hromadu našeho sboru dobrovolných hasičů, která se konala 
25. března 2022, zahájil jednatel sboru Ondřej Šustr. Ten přivítal 
přítomné hasičky, hasiče, mladé dětské hasiče, starostku obce Evu 
Kubovou i hosty z SDH Budislavic, Radošic a Starého Smolivce. 
Odsouhlasen byl program valné hromady. Následně jsme vzpomněli 
povstáním a minutou ticha na ty členy sboru, kteří se dnešní valné 
hromady nedožili.  
Následně byla zvolena návrhová a mandátová komise. K dnešnímu 
dni má náš sbor 54 členů. 
Jednatel pak předal slovo starostovi SDH Miroslavu Šustrovi.  
Ten nejprve přivítal všechny přítomné. V úvodu nás vyzval 
k doplacení členských příspěvků zpětně za rok 2021 i na rok 2022. 
Dále nás seznámil s činností našeho sboru za uplynulé období.   
V roce 2020 se nekonalo okrskové cvičení v Dožicích, v roce 2021 
se nekonalo ani okrskové cvičení v Mladém Smolivci. Tradicí se již 
stala účast našich členů na soutěži „Běh do Svatohorských schodů“ v 
Příbrami. Těm, kteří náš sbor reprezentovali na tomto klání v roce 
2020 a 2021 patří náš dík. 
Výbor našeho SDH se sešel v minulých letech celkem 2x a členská 
schůze bohužel nebyla kvůli protipandemickým opatřením svolána. 
Kultura pořádání akcí – brigády.  
Mimo organizaci SDH se část našich členů podílí na akci „Ukliďme 
česko!“ ve spolupráci s obcí. Letos je termín úklidu vyhlášen na 2. 
dubna. Dále chystáme brigádu na zpracování dřeva na hrázi rybníčku 
Husárnu. Brigáda č. 1 je svolaná na zítřek, tj 26. března. Starosta 
sboru připomněl několik akcí naší JPOIII. V roce 2020 se nám 
podařily uspořádat tyto akce, hasičský bál a také pouťová zábava.     
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V roce 2021 to již byla pouze pouťová zábava v rámci letní 
mladosmolivecké pouti. V plánu činnosti na rok 2022 zmínil starosta 
sboru některé významné akce.  
Bohužel jsme kvůli Covidu přišli po dva roky o zahájení adventu, 
které se vždy pořádá v obci Mladý Smolivec spolu se setkáním 
obyvatel obcí. Musím podotknout, že je spolupráce s OÚ na velmi 
dobré úrovni. Naše poděkování patří starostce obce Evě Kubové, 
místostarostovi Janu Spourovi za spolupráci a celému zastupitelstvu 
za sponzorské finanční dary. 
Jako každý rok přispěl náš sbor v loňském roce finančními dary na 
Dětský den ve Starém Smolivci, dále pak pro Mateřskou školu ve 
Starém Smolivci a též finanční příspěvek pro uspořádání akce Konec 
prázdnin v na hřišti v Mladém Smolivci, jak v roce 2020 tak i v roce 
2021. Příspěvek v hodnotě 5 000 Kč směřoval k SDH Mikulčice. 
Jednalo o finanční pomoc po ničivém tornádu, které zasáhlo v červnu 
2021 obce na jižní Moravě. 
Na závěr bych si přál, abych při příštím našem setkání nemusel již 
číst výčet toho, co se nedalo uspořádat, co se muselo zrušit. 
Vám i vašim rodinám přeji pevné zdraví a běžný normální šťastný 
život, prostě a jednoduše žít v míru. Hasičům zdar! Děkuji za 
pozornost 
Následovala zpráva o hospodaření za rok 2020-21, s kterou nás 
seznámila Veronika Kubová. Dále jsme vyslechli zprávu o inventuře 
hospodaření a majetku, kterou přednesl předseda RKK Miroslav 
Zíka. 
V diskuzi vystoupila starostka obce Eva Kubová, v úvodu svého 
vystoupení pozdravila naše jednání a první její informace se týkala 
hasičských slavností v Litoměřicích. Obec zvažuje, že v případě 
zájmu zařídí dopravu autobusem. Informovala o zakoupených 
zařízeních pro potřeby JPO. Dále připomněla možnost čerpat státní 
dotace na potřebné vybavení jednotek. Mimo jiné pohovořila i o 
chystané opravě střechy hasičárny v Radošicích. 
S krátkým proslovem vystoupili zástupci sborů z Budislavic, Starého 
Smolivce a Radošic. 
V závěru našeho jednání jsme byli seznámeni s návrhem usnesení, 
které bylo jednomyslně schváleno. 
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Tím byla pracovní část valné hromady ukončena a začala volná 
zábava. Byl podáván tradičně výborný guláš s chlebem, točilo se 
pivo a na naší úspěšnou činnost i něco ostřejšího. K dobré pohodě 
zahrála kapela pana Velíška. 
 

20. 3. 2022 - Zbiroh, Plzeňský kraj 
 

Na konci března 2022 se uskutečnil praktický výcvik pro budoucí 
držitele průkazů pro obsluhu motorových pil. Praktická výuka hasičů 
za Zbirohu se konala v Mladém Smolivci, na břehu místního rybníku 
„Husárna“.   
 

 
 

Pro čekatele na průkaz budou následovat závěrečné zkoušky. 
 

Brigáda SDH na zpracování dřevin – 2022 
 

Tuto sobotu nás přivítalo slunečné dopoledne, a my se sešli v hojném 
počtu na brigádě na zpracování dřeva kolem Husárny v obci Mladý 
Smolivec. Zpracované dřevo si mohli zájemci od obce odkoupit, což 
se také stalo. Pokračování brigády je naplánováno na 9. dubna 2022.  
Slabší větve a odřezky se spalovaly na okraji vypuštěného rybníka. 
Do této činnosti se zapojili i nejmladší členové našeho sboru.  
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Jednání výboru SDH - 2022 
 

Výbor našeho SDH se sešel 8. dubna, aby projednal úkoly zajištění 
čarodějnického dětského maškarního bálu, který bude 30. dubna 
odpoledne. Večer se pak sejdou dospěláci na posezení u muziky.  
Dále bylo na programu zajištění pokračování brigád na úpravu dřevin 
na břehu rybníka Husárna. Brigády se konaly 9. a 30. dubna 2022.  
Další informace výboru se týkala zvacího dopisu SDH Mikulčice, 
který pořádá akci jako poděkování za finanční pomoc po ničivém 
tornádu na jihu Moravy v loňském roce. 

 

Společenské akce - 30. duben 2022 
 

Čarodějnický dětský maškarní rej 30. dubna odpoledne uspořádali 
pro všechny čarodějnice v Mladém Smolivci místní hasiči.  
 

 
 

Večer pak se sešli dospěláci na posezení u muziky s občerstvením. 
K tanci, poslechu a k dobré náladě hrála hudební skupina Hastrmani. 
Účast na této akci byla celkem slušná a všem přítomným se zejména 
vystoupení hudební skupiny líbilo. Zábava pokračovala i po půlnoci. 
Za uspořádání této akce patří dík našim hasičům. 
 

2022 - Okrskové cvičení Budislavice 
 

Nejprve se do soutěžení pustily děti, po nich ženy a jako poslední 
muži. Celé odpoledne nás provázelo hezké počasí, ale před koncem 
začalo trochu pršet a závěrečný nástup a vyhlášení vítězů probíhalo 
v dešti. V kategorii dětí byly všechny vyhlášeny na místě prvním, 
neboť jejich úsilí si první místo opravdu zasloužilo.  
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Pořadí družstev mužů:   Pořadí družstev žen:         Pořadí družstev dětí:  
                                  

1. SDH Starý Smolivec 1. SDH Dožice      1. SDH Mladý Smolivec ml 
2. SDH Dožice   2. SDH Radošice        1. SDH Mladý Smolivec st. 
3. SDH Budislavice ml. 3. SDH Mladý Smolivec     1. SDH Radošice 
4. SDH Mladý Smolivec           1. SDH Dožice 
5. SDH Radošice 
6. SDH Budislavice st. 
     
 

Do Litoměřic se sjeli profi a dobrovolní hasiči - 2022 
 

Hasiči ze všech koutů České republiky a z okolních zemí se sjeli 11. 
června do Litoměřic na 8. ročník hasičských slavností. Přivezli s 
historickou i nejmodernější techniku, kterou ukázali v průvodu, který 
z Mírového náměstí došel na výstaviště Zahrada Čech. 
  

    
 

Požár Národního parku České Švýcarsko 
 

S rozsáhlým požárem Národního parku České Švýcarsko, který 
vypukl v neděli 24. 7. 20220 a do pátku zasáhl přes 1000 hektarů, 
bojuje přes 600 lidí, v současné době již překročil 1000. Hasičský 
záchranný sbor ČR poslal do oblasti posily. Ohniska se daří držet 
pod kontrolou, hasiči chtějí přejít do „frontálního útoku“, aby 
zasažené území zmenšili.  
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Požár hasilo sedm vrtulníků a pět letadel. Vedle dvou strojů, které 
poslaly na pomoc Polsko a Slovensko, s ohněm bojují i tři armádní a 
dvě policejní helikoptéry.  
 

  
 

Zasahují také dvě hasicí letadla Air Tractor ze Švédska. Jde o 
náhradu za italské stroje Canadair, které se ve čtvrtek zapojily do 
akce, ale musely se vrátit zpět do Itálie kvůli požárům na 
Apeninském poloostrově. Protože se požár nedaří úplně zlikvidovat, 
italská letadla se vrátila a zapojila do hašení. 
I když se hasiči střídali po třech dnech, tak vlivem počasí, ale i toho 
vlastního zásahu to bylo nesmírně náročné. Záchranáři ošetřili více 
než osmdesát zraněných hasičů, kteří se buď nadýchali zplodin, nebo 
šlo o malá zranění. 
 

 
 
Hasiči z Ústeckého kraje se v národním parku České Švýcarsko 
připravili na odjezd posil z jiných krajů. Úplně bez pomoci ale hasiči 
nezůstanou. Budou využívat provizorní vodní nádrže, které hasiči 
nachystali na ohněm zasaženém území.  
V pátek 12. srpna 2022 hasiči požár po 20 dnech dohasili. 
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Výlov rybníčku – 28. 10. 2022 
 

V pátek 28. října jsme se probudili do nadprůměrně teplého, 
slunného rána. Sešli jsme se u Mladosmoliveckého rybníčku. Velké 
bylo naše překvapení, že náš rybníček nebyl zcela vypuštěn, jak jsme 
očekávali. Zjistili jsme, že voda neodtéká jak by měla. Usuzovali 
jsme, že problém bude v ucpané rouře pro odtok vody. Po několika 
pokusech na proražení ucpávky, kdy jsme použili hasičské auto, 
hadice s proudnicí apod. Ale nezadařilo se. Pečlivým zkoumáním 
jsme zjistili, že problém je v odtokové rouře, zřejmě jejím 
zborcením. Do příštího výlovu bude nutné tuto situaci vyřešit. Bude 
zřejmě potřeba překopat silnici a provést výměnu zborcené staré 
dřevěné roury za novou.  
Aby se mohl letošní výlov uskutečnit, bylo pro upuštění vody 
z rybníčku použité hasičské čerpadlo. Asi po dvou hodinách bylo 
možné z neúplně vypuštěného rybníčku začít první zátah. V síti bylo 
několik ryb a i náš slavný velký sumec. Ten byl opět vrácen zpět do 
vody rybníčku. Druhý zátah byl rovněž úspěšný. Ale to už hodiny 
ukazovaly půl jedné. Tedy čas na opečené vuřty s chlebem a hořčicí. 
A protože bylo poměrně teplo došlo i na dvě basy Gambrinusu. Poté 
se již začali přítomní rozcházet do svých domovů.  
 

   
 

Oprava výpustě mladosmoliveckého rybníčku 
 

Informace k problému s vypouštěním mladosmoliveckého rybníčku 
pro výlov ryb. Oslovili jsme firmu BC Bore s.r.o., která  provádí 
řízené horizontální vrtání, bezvýkopovou pokládku všech druhů 
inženýrských sítí. Proto nebylo nutné překopání silnice.  
Netrvalo dlouho a specialisté na opravu odtokových rour se pustili do 
práce. Při průchodu zeminou došlo k zvětšení průměru původního 
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vrtu na požadovanou velikost, podle průměru vtahovaného potrubí. 
Když bylo ukončeno rozšíření celého vrtu, bylo za rozšiřovací hlavu 
připevněno nové potrubí a vtaženo do rozšířeného vrtu. Následně 
bylo nové potrubí napojeno na výpust rybníčku a na druhém konci na 
odpadní potrubí. Nakonec byly uvedeny vykopané hromady zeminy 
na obou stranách silnice do původního stavu. 
 

   
 

Stroj pro řízené horizontální vrtání bez výkopových prací 
 

Odborná příprava výjezdové jednotky hasičů 
JPO III Mladý Smolivec - 3. 11. 2022 

 

Členové naší výjezdové JPO III se zúčastnili kurzu zdravovědy, 
který se konal v Mladém Smolivci v místnosti bývalého hostince. 
Kurz naší jednotce zajistil HZS PK. Zdravotník ZZS Plzeňského 
kraje ze stanice v Nepomuku, proškolil členy výjezdové jednotky      
v úkonech, které mohou při svých výjezdech k zásahu potřebovat. 
Následně se 4 členové naší výjezdové jednotky zúčastnili taktického 
cvičení složek integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje, 
organizovaného HZS PK, které se konalo v Zahrádce u Čížkova. 
Jednalo se o simulaci hromadné dopravní nehody devíti osobních 
automobilů a dvaceti šesti zraněných osob, akce se zúčastnila 
dokonce i letecká záchranná služba Líně. Tento plánovaný zásah 
všech složek IZS prověřil spolupráci a koordinaci mezi složkami, 
taktiku provedení zásahu a koordinaci při vedení společného zásahu 
vedoucích a velitelů jednotlivých složek. Výjezdová jednotka 
z Mladého Smolivce se zásahu zúčastnila se svojí Tatrou a jejich 
hlavním úkolem bylo vyproštění zraněných osob z předem 
připravených nabouraných automobilů. 
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Rozsvícení vánočního stromečku - 2022 

 

Na úvod si vzal slovo starosta obce František Konvář, který všechny 
přivítal a popřál všem klidné a šťastné Vánoce. Poté se slova ujala 
místostarostka Jana Karlíková, která nás seznámila s programem. Již 
se stalo tradicí, že v úvodu setkání vystoupily dětí z Mateřské školky 
u Veverky. Poté vystoupili Ciprysovi, otec se synem, a celou akci 
završilo duo Lubor Brabec a Václav Kočka.  
Jako vždy se podával svařák a čaj spolu s vánočkou a štolou. Fronta 
se tvořila i u pojízdné prodejny s grilovanými kuřaty.  

 

  
 

Velmi smutná zpráva nás zastihla v době Adventu. 
 

 
 

Po krátké těžké nemoci nás opustil kamarád Pavel Šmíd. 
Do hasičského nebe odešel 7. prosince 2022 

                                                            Čest jeho památce 
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Schůze okrsku Mladý Smolivec se konala 
v Budislavicích dne 16. 11. 2022 

 

Byl dohodnut termín konání VH SDH Mladý Smolivec. Ta se bude 
konat 13. ledna 2023 od 18:00 hodin.  
VH okrsku Mladý Smolivec se bude konat v Radošicích 24. 2. 2023 
od 19 hodin. 
Dále byl určeno místo a termín Okrskového kola v klasické soutěži. 
To se bude konat u příležitosti 130. výročí založení SDH Radošice 
v Radošicích dne 3. 6. 2023 od 14 hodin. 
Předsedající schůze, pan Spour, navrhl, aby si okrsek Mladý 
Smolivec zřídil svoji okrskovou soutěž pro dětské týmy, která by 
byla pořádána jednou ročně a na konci sezóny by bylo celkové 
vyhodnocení. Pan Spour byl pověřen přípravou pravidel a systému 
soutěže, který představí na mimořádné schůzce vedoucím mládeže. 
 

 


