
Valná hromada SDH Mladý Smolivec – 13. 1. 2023 
 

Svou činnost v roce 2023 zahajujeme valnou hromadou SDH. Sešli jsme se v hojném počtu a 
tak mohl starosta sboru, Miroslav Šustr, zahájit naše jednání.  
Náš jednatel, Ondra Šustr, jako člen profesionálního sboru hasičů ve Zbirohu, byl omluven, 
protože se zúčastnil likvidace drůbeže nakažené ptačí chřipkou v plzeňském kraji. 
Starosta sboru nejprve přivítal všechny přítomné. Starostu obce Františka Konváře, zástupce 
OSH Plzeň-jih pana Václava Sýkoru, zástupce sborů dobrovolných hasičů z Budislavic, 
Starého Smolivce a Radošic. Následně jsme minutou ticha a povstáním uctili památku našich 
členů, kteří se dnešní schůze nedožili. Byl připomenut nečekaný odchod do hasičského nebe 
kamaráda Pavla Šmída, který nás opustil v době adventu 2022.  
Následně jsme zvolili komise – návrhovou a mandátovou. Bylo konstatováno, že náš SDH má 
k dnešnímu dni 51 členů. 
 

 
 

Poté nás starosta sboru seznámil se zprávou o činnosti našeho SDH v roce 2022.  
 

Rok 2022 jsme zahájili valnou hromadou sboru, která se konala 25. března 2022. 
V roce 2022 se konalo okrskové cvičení v Budislavicích. Celé odpoledne nás provázelo hezké 
počasí, ale před koncem začalo trochu pršet a vyhlášení vítězů již probíhalo v dešti. 

 

    
 

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. 
 

Tradicí se již stala účast našich členů na náročné soutěži „Běh do Svatohorských schodů“        
v Příbrami. Těm, kteří náš sbor reprezentovali na tomto klání v roce 2022 patří náš dík. Byli 
to Michal Krejčí a Tereza Straková. Byli zařazeni do kategorie OSTATNÍ, kde se umístili             
na pěkném 7. místě. Původně byli přihlášeni i Aneta Tichá a Ondřej Šustr. Aneta se ale 
věnovala mateřským povinostem a Ondra nezklamal a stejně jako vloni ulehl nemocen na 
lůžko.  



V roce 2022 se nám podařilo uspořádat několik akcí.  
 

 30. dubna čarodějnický rej „Dětský maškarní bál“. 
 V srpnu jsme zajistili pořádání tradiční pouťové zábavy. 
 V listopadu jsme opět pomohli s přípravou zázemí adventu pro rozsvícení vánočního 

stromku v obci Mladý Smolivec. 
 

Dále starosta SDH zhodnotit naši dosavadní výbornou spolupráci se zastupiteli obce. Protože 
bylo v roce 2022 zvoleno nové zastupitelstvo obce, těšíme na další spolupráci i s tímto novým 
vedením. Již nyní mu patří dík za rychlou reakci a vyřešení odtoku požární nádrže.  
 

Sponzorské finanční dary 
Jako každý rok přispěl náš sbor v loňském roce finančními dary pro mateřskou školu ve 
Starém Smolivci a také pro uspořádání akce „Konec prázdnin“ na hřišti v Mladém Smolivci. 
 

Brigády  
V roce 2022 byla naše brigádnická činnost zaměřena zejména na obnovu hráze rybníčku 
Husárna. Se souhlasem majitele rybníčku bylo nejprve nutné zbavit okolí rybníčku vzrostlých 
stromů a křoví. Požádali jsme proto Speciální útvar Hasičského záchranného sboru ve 
Zbirohu, zda by si v rámci odborné přípravy nechtěli vyzkoušet rizikové kácení a ono to 
vyšlo. Tuto akci zajistil a organizoval Ondra Šustr. Děkujeme. V rámci brigády bychom toto 
sami nezvládli. Pořez a úklid dřeva jsem již řešili po vlastní linii. 
Potom to pokračovalo dále v průběhu roku. Tomáš Fenko sehnal a dovezl jíl. Michal Panýrek 
nám věnoval zeminu, jeho otec Pavel Panýrek nám ji zase dovezl na uvedené místo. Marek 
Rous mám pomohl se zemními úpravami – odstranění staré hráze a vyplnění jílem hráze 
nové. Agrochov Kasejovice-Smolivec nám věnoval na opravu hráze beton. Pod vedením Pepy 
Pužeje a jeho týmu (Pavel Šmíd, Míra Mašek a František Šustr) by prostě hráz na Husárně 
nebyla. Všem moc děkujeme. 
 

Závěr 
Vám i vašim rodinám přeji pevné zdraví, mnoho splněných přání a  příjemný a pohodový rok 
2023 prožitý v míru. Hasičům zdar! Děkuji za pozornost. 
 

Hospodaření 
Hospodářka sboru, Veronika Kubová, přednesla zprávu o hospodaření našeho SDH za rok 
2022. Vyzvala nás k zaplacení členských příspěvků na rok 2023, které jsou letos zvýšeny na 
200 Kč a 100 Kč za mladé hasiče do 16 let. 
 

Dále jsme vyslechli zprávu o kontrole hospodaření a majetku sboru, kterou přednesl předseda 
RKK Miroslav Zíka. Stejně jako ve zprávě o hospodaření našeho SDH tak i kontrole RKK 
nebyly zjištěny závady.  
 

Následovala diskuze.  
Nejprve nás starosta sboru seznámil se změnou vydávání našich publikací o činnosti sboru. 
Vzhledem k stále stoupajícím nákladům na naši činnost se rozhodl pan Hřebejk šetřit finance našeho 
sboru. Předpokládá, že valná většina našich členů má přístup na Internet. Proto bude vystavovat 
publikace našeho SDH na našich webových stránkách a nikoli v tištěné podobě.  
Publikace najdete je v rubrice USKUTEČNĚNÉ AKCE v podsložce PUBLIKACE SDH. 
Zatím poslední publikace věnovaná období let 2020 až 2022 je vystavena pod pořadovým 
číslem 10.   
 

   
 
 
   

    
 
 
 
 

Jako další se do diskuse přihlásil nově zvolený starosta 
obce, František Konvář. Pozorně si vyslechl zprávu       
o činnosti sboru za uplynulé období a poděkoval našemu 
sboru za bohatou činnost v roce 2022.  
Prohlásil, že doufá, že bude i nadále pokračovat dobrá 
spolupráce sboru s obecním zastupitelstvem stejně jako 
v minulosti. 
V závěru pak poznamenal, že nám přeje hodně zdraví a 
dalších úspěchů v naší činnosti.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S krátkým proslovem vystoupili: zástupce OSH Plzeň-jih pan Václav Sýkora  

a zástupci sborů ze Starého Smolivce, Budislavic a Radošic. 
 

V další části jednání nás starosta sboru seznámil s plánem činnosti sboru na rok 2023. 
 

Leden   
13. 1. Valná hromada sboru, zaplatit členské příspěvky do 31. 1. 2023,  
odborná příprava – dle harmonogramu OSH Plzeň-jih 
Únor   
Odevzdat hlášení o činnosti SDH  za rok 2022 
Zajistit účast zástupců našeho sboru na VH okrsku v Radošicích konané dne 24. 2. 2023 
Výborová schůze – příprava hasičského bálu  
Březen  
Pořádání hasičského bálu 4. 3. 2023 
Dočištění stromoví a klestí okolo Husárny 
Duben  
Brigády na sběr kamene, popř. jiné 
Odpolední čarodějnický rej pro děti 29. 4. 2023 
Květen 
brigáda – sběr kamene, popř. jiné 
okrskové cvičení Radošice pořádaného dne 3. 6. 2023 od 14:00 hod 
Červen  
výborová schůze 
Červenec 
Výborová schůze – příprava pouťové zábavy 
Srpen 
pouťová zábava, pouť 
Září  
Hasičské cvičení v rámci okresu Plzeň-Jih  
Říjen  
úklid hasičárny, brigádnická činnost dle možností 
Listopad 
výborová schůze  
Prosinec 
rozsvícení vánočního stromečku – ve spolupráci s OÚ 
 

 Dále: odborná příprava dle harmonogramu  
 slušné vystupování a prezentace SDH a obce na společenských událostech 
 udržovat pořádek a čistotu v hasičárně ve spolupráci s výjezdovou jednotkou 
 neustále udržovat techniku, aby byla akceschopná – ve spolupráci s JPOIII 
 kontrola a údržba vodních zdrojů 
 

Tím byl vyčerpán program valné hromady a na pořadu byla volná zábava. Tradičně jsme 
dostali vynikající guláš s chlebem. Popíjelo se pivo a na oslavu naší činnosti i něco ostřejšího.  
K dobré náladě zahrála hudební skupina pana Velíška. 

   


