HASIČSKÉ NOVINY
Oslavy výročí založení sborů
dobrovolných hasičů

70 let SDH Ždírec
105 let SDH Žďár
65 let SDH Smederov
Ždírec 22. a 23.6.2012

kteří jsou ochotni pro druhé nasadit i vlastní život.
Proto si i v dnešní době velmi ceníme práce, kterou
naši dobrovolní hasiči všech našich sborů pro obec
odvádí. Proto také pořádáme oslavy hasičů, kdy jim
chceme všem hlavně poděkovat za práci, kterou
nezištně odvádí pro ostatní. Mnozí z hasičů svoji
činnost berou jako samozřejmost, ale není tomu
tak. Je to velmi záslužná práce, která si skutečně
zaslouží ocenění a poděkování. Je dobré, že se
udržuje tradice hasičských sborů a máme radost
z toho, že se k hasičům hlásí i mladí lidé, kteří jsou
zárukou pokračování dobré práce. Je v zájmu
občanů i obce samotné, všechny naše hasičské
sbory ve své činnosti podporovat i nadále, neboť
svojí činností přispívají i k výchově našich
nejmenších. Tím si vychováváme poctivou a
pracovitou generaci lidí, kteří jsou ochotni v dnešní
uspěchané době pomoci druhým. Takových hodnot
si musíme vážit.
Oslavme dlouholetou záslužnou práci všech
poctivých lidí v naší obci. Vzpomeňme přitom na
ty, kteří mezi námi již nejsou a významnou měrou
se zasloužili o fungování našich sborů. Oslavme a
poděkujme těm, kteří v současné době vedou naše
sbory a věnují této práci svůj drahocenný čas a
energii. Oslavme výročí založení našich sborů tak,
aby naše práce pokračovala pro naše příští generace
a ta mohla v tradici sboru dobrovolných hasičů
pokračovat.
Bc. Bohuslav VRÁTNÍK, starosta Obce Ždírec

Oslavy výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v obci
Ždírec
Jak se stalo v naší obci již tradicí,
připomínáme si výročí založení a trvání sborů
dobrovolných hasičů. Správní území Obce Ždírec
vzniklo spojením obcí Ždírec, Žďár a Smederov
v roce 1960. Před tímto datem byly obce
samostatné a také si postupně zakládaly pro své
potřeby hasičské sbory.
Nejstarším sborem
dobrovolných hasičů je hasičský sbor ve Žďáru,
který byl založen v roce 1907, tedy před 105 lety.
Druhým nejstarším sborem je hasičský sbor ve
Ždírci, který byl založen v roce 1942 a v letošním
roce oslaví výročí 70 let od svého založení.
Nejmladším sborem dobrovolných hasičů z našich
obcí je Sbor dobrovolných hasičů Smederov, který
byl založen v roce 1947 a oslaví v letošním roce 65
let od svého založení.
Naši předkové dobře věděli, jaký smysl pro
jejich život v obci má založení hasičských sborů.
Museli si sami ochránit své životy a majetek, na
kterém pracovalo několik generací před nimi. Na
nikoho se nemohli obrátit s pomocí o ochranu před
požárem a tak sami zakládali dobrovolné svazky,
které sloužili k ochraně životů a majetku před
požárem. Je troch smutné, že se v současné době
budeme částečně vracet k historickým kořenům
zakládání hasičských sborů, kdy reforma
Hasičského záchranného sboru České republiky
počítá s tím, že část úkolů převezmou obecní sbory
dobrovolných hasičů. Na techniku profesionálních
hasičů stát vynakládá nemalé prostředky a údajně
dnes zjišťuje, že na udržení tak vysokého standardu
nebude mít finanční prostředky. Výhodou
dobrovolných hasičských sborů v minulosti bylo to,
že náklady na pořízení techniky a její provoz
zajišťovali obce sami, s financování pomohli také
soukromé osoby, většinou z řad dobrovolných
hasičů. Nakupovala se technika, která byla
skutečně pro ten daný region potřebná a na kterou
měli peníze. Proto si také myslíme, že se hasičské
sbory v obcích udrželi do dnešní doby.
Postupem času se i technika dobrovolných
hasičů vylepšovala a zdokonalovala. Vybavení
dnes neslouží pouze k hašení požárů. Hasiči dnes
pomáhají při dopravních nehodách či při živelných
pohromách. To se ukázalo v minulosti zejména při
velkých povodních. Pokud má obec fungující
hasičské sbory, je to záruka jistoty pomoci ve
chvílích řešení krizových situací. Představitelé obce
„mají kam sáhnout“ v době mimořádné situace, kdy
svolají hasiče a vědí, že jim přijdou na pomoc lidé,

Hasičská modlitba
Nechť kdekoli oheň plane,
já splním svoji povinnost,
pro záchranu životů Pane,
dej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z Tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej, Pane, mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání,
jsem jiným lidem dal.
AMEN
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Auto Ford sloužilo do r. 1964, pak nám byl
přidělen opět starší automobil Praga RN valník,
který byl postupně přestavěn jako skříňový a byla
do něho nainstalována požární stříkačka PS 8, která
se dala vysunout a přenášet. Tento vůz byl na konci
70.let vyřazen a dostali jsme tentýž z MO
Kasejovice. Ten byl po 4 letech opět vyřazen a
dostali jsme ze Starého Plzence Praga V3S
skříňovou se strojem PS 12. Stříkačka nebyla v
chodu a musela se se značným úsilím našich členů
opravit, tak aby splňovala náročné podmínky v
soutěžích i v zasahování při požárech.

VZNIK A POČÁTKY HASIČSTVA
VE ŽDÍRCI
Citace zápisu o ustavení Hasič. sboru Ždírec
"1942 - Schůzi zahájil pan starosta obce Bohumil
Vrátník s programem. Nařízením protektorátních
úřadů ukládá se obci Ždírec ustaviti Sbor
dobrovolných hasičů. Po kratší debatě přikročeno
bylo k volbě výboru a byli zvoleni následující
členové: starosta sboru: Boček Bohumil (Myť 13),
členové výboru: Kopál Jan (Ždírec 9), Votruba Jan
(Ždírec 13), Sýkora Jaroslav (Myť 3), Mašek
Bohumil (Myť1), náhradníci: Houdek Josef
(Ždírec 16), Peleška Josef (Myť 36), revizoři účtů:
Michálek Václav (Ždírec 35), Reš Antonín (Myť
24), velitel sboru: Šimice Bohumil (Ždírec 1),
zástupce velitele: Fiala Václav (Myť 5), členové
činní: Hrabačka Jan, Synáč Josef, Zajíček Václav,
Valenta Václav, Pechan Emanuel, Škarda Josef,
Michálek Václav, Fiala Václav, Strejc František,
Silovský Jaroslav, Mašek Václav, Kuchynka
Václav, Houdek Jaroslav, Vrátník Václav, Kohout
Jaroslav, Vágner Josef, Vrátník Bohumil, záloha:
Prajs František, Vorel Karel, Šolc Václav, Peleška
Václav, Jakš Václav, Šrédr Karel, Fiala Bohuslav,
Tolar Václav, Mráz Josef, Vrátník Emanuel."

Okresní kolo Stod 1978 – Historicky nejlepší
umístění ždíreckých hasičů – 2. místo. Zleva
stojící: Jiří Synáč st., Miroslav Špaček, Jaroslav
Ptáčník. Zleva sedící: Ladislav Vrátník st.,
Miloslav Škarda, František Lávička, Josef Pekárek,
Luboš Nejdl,Miroslav Krňoul st., p. Vaniš

Další záznam pochází z členské schůze konané
dne 15.12.1946 v hostinci bratra Václava Michálka
ve Ždírci. Schůzi zahájil bratr velitel Bohumil
Šimice a uvedl, že vzhledem k neúměrnosti
finanční jest nutno snížiti počet činných mužů na
šest mužů, což bylo jednohlasně schváleno.
Od r. 1951, kdy byl sbor řádně vybaven, měl
celkem úspěšnou činnost. Na okrskových a
okresních soutěžích se požární družstva umísťovala
na předních místech, a byla doba, kdy soutěžila i
dvě družstva žáků. Byla vyplněna objednávka na
stroj DV 12 s příslušenstvím a jako strojník byl
zvolen pan Jaroslav Silovský. Bylo jednáno o
objektu, kde by měla být v budoucnu požární
zbrojnice. Až v roce 1957 bylo započato s adaptací
strojovny bývalé pily, která měla sloužit jako
požární zbrojnice. Tato adaptace byla skončena v r.
1959.
V zápise z členské schůze konané 30.7.1955 je
první zmínka o požární soutěži konané ve Ždírci,
dále pak o konaných preventivních prohlídkách a
žňových hlídkách.
Dalo by se říci, že sbor měl od 50.let činnost
užitečnou a pestrou a jak je vidět z podrobných
zápisů ze schůzí, poměrně zakrátko se vypracoval
na velmi dobrou úroveň jak po stránce organizační,
tak i po stránce materiální, odpovídající té době.

V roce 1984 byla na zbrojnici ve Ždírci
opravena střecha, provedena výměna některých
trámů, nová prkna a celá střecha byla oplechována.
V roce 1985 byla opravena venkovní omítka a v
roce 1986 byla dokončena klubovní místnost v
zadní části zbrojnice.
V našich obcích nyní působí jediná zásahová
jednotka. Členové této jednotky mají smlouvy s
obcí a další její doplňování je stále otevřené, neboť
úkolů je mnoho, a tak potřebujeme i dostatečný
počet členů.
Již začátkem roku 2007 byl připravován
tradiční hasičský ples, který se pravidelně koná
v průběhu měsíce února. Bylo schváleno dokoupení
plovoucího čerpadla, savců a nových zásahových
obleků za přispění Obecního úřadu. Velké úsilí
bylo věnováno přípravě okrskového cvičení
spojeného s oslavami sborů (SDH Žďár 100 let,
SDH Ždírec 65 let a SDH Smederov 60 let), které
se koná 23.6.2007 na hřišti TJ Úslavan Ždírec. Před
samotným cvičením proběhl slavnostní pochod od
hasičárny ve Ždáře na hřiště. K pochodu nás
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doprovodila kapela Ungrovanka. Cvičení se
zúčastnilo celkem 11 družstev mužů. Bohužel nám
nepřálo počasí, a tak byly kvůli bezpečnosti
zrušeny štafety a provedl se pouze požární útok.
Mladší družstvo Ždírce mělo smůlu, praskla jim
hadice u stroje a nemohli nasát dostatečné množství
vody. Ždírec 2 splnil útok nejrychleji a nedostal ani
žádné trestné body, takže skončil na skvělém 1.
místě. Dále jsme se zúčastnili soutěže s PS 8 ve
Střížovicích, kde obsazujeme 4. místo a
velitelského dne v Louňové.
Na členské schůzi 29.5.2008 se rozhoduje po
dohodě Dany Lindové, Lenky Švábové, Petry
Leškové a Lindy Šnajdrové, že bude založeno
družstvo žen pod vedením Aleše Sedláčka. Pouhé 2
měsíce po této schůzi se naše děvčata poprvé
v historii účastní hasičské soutěže. Ostatní družstva
žen doslova roznesla na kopytech a celou soutěž
vyhrála. A nejen to, muži obsadili první a druhé
místo, takže jsme domů vezli celkem 3 poháry.

starosta sboru Stanislav Ungr a je potřeba zvolit
jeho nástupce.
Na Výroční valné hromadě v roce 2010 byl
novým starostou SDH Ždírec zvolen Ladislav
Vrátník ml. a novým místostarostou Miroslav
Krňoul ml., velitelem zůstává Miroslav Synáč st..

Zásah SDH Ždírec u hořících balíků slámy mezi
Blovicemi a Smederovem - 2008
Do nového výboru jsme zvolili Jana Ptáčníka,
Karla Kováře ml. a Radka Hahna, který se stal
naším sportovním referentem. Opět jsme postoupili
z okrskového kola do okresního, které se konalo
v Nepomuku. Skončili jsme na 8. místě a naše ženy
na 4. místě. Rozhodli jsme se založit vlastní
internetové stránky www.sdhzdirec.estranky.cz a
vlastní mailovou adresu, kde se všichni dozvědí
nejnovější informace o našem SDH.

2008 – První start družstva žen – Zleva: Petra
Lešková,
Martina
Punčochářová,
Marie
Bradáčová, Lenka Švábová, Lucie Vidršperková a
Linda Šnajdrová. Dole sedí velitel družstva žen
Aleš Sedláček
Na okresním kole ve Štěnovickém Borku – Ždírec
1 obsazuje 13. místo, Ždírec 2 obsazuje 9. místo a
družstvo žen je na 5. místě. Zasahujeme také s naší
technikou u požáru obilí v Blovicích nad Pressolem
a u požáru mezi Blovicemi a Smederovem, kde
hoří balíky sena.
I v roce 2009 pořádáme tradiční hasičský ples a
účastníme se okrskové soutěže ve Vlčicích a
v Nepomuku, pomáháme s přípravou dětského dne
a zajišťujeme zde ukázku naší techniky.
Dostáváme nové zásahové obleky a přilby a nové
osvětlení na PV3S. Jako každý rok zajišťuje Karel
Kovář technické prohlídky pro oba naše vozy.
K 19.12.2009 končí ve funkci náš dlouholetý

Okresní kolo klasické soutěže Nepomuk 4.9.2010
Zleva stojící: Miroslav Synáč ml., Ladislav Vrátník
ml., Miroslav Krňoul ml., Karel Kovář ml., Martin
Dolák, Jakub Fiala, Miroslav Tafat, Miroslav
Synáč st. Zleva sedící: Martina Punčochářová,
Marie Bradáčová, Lucie Česalová, Lenka Švábová,
Dana Lindová a Jan Ptáčník
V roce 2011 jsme od Obecního úřadu převzali
kalové čerpadlo, přejezdy a směšovač. Byla
konečně úprava a vybavení PV3S, do které se nám
podařilo zabudovat elektrocentrálu, kterou nám
poskytl Obecní úřad. Součástí dovybavení bylo
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rovněž upevnění stožáru s halogenovými světly pro
případ nočního zásahu na vozidlo PV3S. Do
vozidla Tatra byla Obecním úřadem zakoupena
radiostanice Motorola, kdy s přispěním HZS
Plzeňského
kraje
byla
tato
radiostanice
naprogramována a zprovozněna.
I v prvních měsících roku 2011 jsme uspořádali
sběr železného šrotu, který se velice vydařil.
Získané peněžní prostředky jsme následně využili
pro různé společenské akce, jako byl Dětský den,
členské schůze SDH Ždírec a především k uhrazení
větší části nákladů na poznávací zájezd „Za krásou
Moravy…“. Tento zájezd se po dlouhých
přípravách uskutečnil v říjnu 2011. Součástí byla
návštěva Hasičského muzea v Přibyslavi a Muzea
obce Kobylí. Zlatým hřebem celého zájezdu byla
ochutnávka vín v penzionu Ronika.

samozřejmě Obecního úřadu ve Ždírci, v čele se
starostou Bc. Bohuslavem Vrátníkem, který dotaci
vyjednal. V souvislosti s renovací vozidla je
naplánována i přístavba stávající hasičské
zbrojnice.
Ani v letošním roce náš sbor nezapomene na
Moravu – kulturní dění v obci zpestří, nejen pro své
členy, ochutnávkou moravských vín aneb Morava
za námi, která se uskuteční 20.10.2012 ve Ždírecké
hospodě. Pravidelně se účastníme veškerých akcí a
porad okrsku. Náš velitel Miroslav Synáč st. je
dokonce starostou okrsku.
Za dobu existence sboru se nám podařilo získat
na různých soutěžích celkem 38 pohárů a 35
diplomů, a od roku 2008 do června 2012 jsme měli
celkem 11 výjezdů k požárům. Do budoucna
bychom si přáli, aby docházelo pouze k rozšiřování
sbírky soutěžních trofejí a nemuseli jsme vás
informovat o žádných zásazích.

Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku,
ni slávy, nýbrž je 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 zvýšené 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

Účastníci zájezdu „Za krásou Moravy…“
Po těchto veselých okamžicích nás zastihla
smutná zpráva, že nás navždy opustil náš
dlouholetý člen a bratr Jaroslav Skalický st., který
patřil mezi hlavní organizátory tradičního
hasičského bálu a dlouhodobě se podílel na chodu
SDH Ždírec.
V roce 2012 probíhá běžná údržba techniky,
zúčastňujeme se školení, což se nám vyplatilo při
letošním prvním a doufáme, že jediném zásahu.
V neposlední řadě musíme uvést, že se již několik
let aktivně podílíme na pořádání kulturních akcí
v naší obci. Účastnili jsme se s naší technikou
dětského dne, výlovu rybníku Huťský, Vánočního
zpívání či vepřových hodů. V květnu 2012 jsme
předvedli naší techniku na oslavách 130-ti let od
založení SDH Blovice. Naše řady se stále rozšiřují
o nové členy nejen z řad naší mládeže.
Jako nejvýznamnější akcí pro letošní rok je
účast na oslavách našich sborů. Dále proběhne
renovace zásahového vozidla Tatra, CAS 32, kde
bude vyměněna nádrž na vodu a vozidlo bude
dovybaveno přední rampou s tryskami. Vše
proběhne za finanční podpory Plzeňského kraje a
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V 80.letech se žďárští pravidelně účastnili
okrskových soutěží, ale schůze bývají formální a
málo navštěvované a nedostatky byly i v účasti na
velitelských dnech.

VZNIK A POČÁTKY HASIČSTVA
VE ŽĎÁRU
Přepis z kroniky
Protokol sepsaný v obecním úřadě ve Žďáru dne
1. listopadu 1907 při zasedání obecního
zastupitelstva za přítomnosti níže podepsaných.
Program:
1) zakoupení stříkačky - Usneseno jednohlasně
zakoupiti stříkačku objetou od fy. R.F. Smekal
Praha - Smíchov a smlouva ta se stala ihned. Stroj
zakoupen dle objednacího listu za 940 K se 40 m
hadic a dalším příslušenstvím. Potřebný obnos
940 K vypůjčí si obec v okresní hospodářské
záložně v Blovicích.
Protokol sepsaný v obecním úřadě ve Žďáru při
zasedání obecního zastupitelstva dne 5. prosince
1907 za přítomnosti níže podepsaných.
Program: jako bod číslo
4) Návrh na zřízení sboru dobrovolných hasičů Obecní výbor usnesl se jednohlasně, že v obci sbor
dobrovolných hasičů zařídí. Stanovy sboru
dobrovolných hasičů jsou obecním výborem
schváleny.

Zleva sedící: Václav Šlajs, Miroslav Svášek, Václav
Tupý, Ladislav Zoch st., Ladislav Synáč, Zleva
ležící: Jaroslav Nygrýn st., Pavel Zrno st.
V říjnu 1986 byla stržena stará střecha na
zbrojnici a položena cementová krytina, v roce
1998 se tato vyměnila za betonové tašky.
V první polovině 90. let byla upravena vodní
nádrž ve Žďáru a sbor získal potřebné ocelové lano
pro sušák hadic.
V r. 1997 byl zvolen starostou Hoffman Jiří.
Při VH byli přijati noví členové, mladí hasiči, z
nichž někteří působí dodnes: Jan Nygrýn, Jaroslav
Nygrýn ml., Miroslav Synáč, Jiří Synáč, Petr Šlajs,
Ladislav Zoch (dnes již z Nezvěstic) a Petr
Počátecký z Vlčic.

Dne 10.12.1907 se konala schůze přípravného
výboru v hostinci V. Pavlíka. Pozván byl i zástupce
župy hasičské Podkokšínsko-blovické.
Dne 16.1.1908 se konala ustavující valná
hromada za řízení p.Jos.Hrabačky, starosty obce,
který byl prozatímním předsedou sboru. Po volbě
byl zvolen výbor hasičů.
Ve schůzi obecního zastupitelstva 28.2.1908
bylo rozhodnuto postavit hasičské skladiště na
obecním pozemku 6m dlouhé a 4m široké. Dříví a
cihly věnovány panstvím Hradiště. V květnu 1908
bylo postaveno leziště, cvičení a svěcení stříkačky
uskutečněno 30.8.1908.
Kniha požárů je vedena od r. 1909.
Každoročně se pořádaly plesy a byly jediným
zdrojem příjmů sboru.
Hasičský sbor Žďár má svou kroniku se
záznamy do počátku II.světové války. Za okupace
se kronika nepsala a po válce nějaké zápisy snad
byly, ale nenašly se. Pak se kronika nevedla,
protože byla považována za zbytečnost. Od
1.1.1984 bylo sborům uloženo opět vést kroniku.
Funkci kronikáře přijal p. Jaroslav Hvězdy, který se
snažil získat i záznamy od roku 1960, kdy přišel do
Žďáru jako učitel.
V roce 1962 byl postaven stojan na sušení hadic.
V roce 1973 byla zbudována u zbrojnice - u potoka
- požární nádrž za investorství MNV Ždírec a
finanční pomoci Státní pojišťovny.

V roce 2007, kdy SDH Žďár slavil 100. výročí
založení, měl 19 členů. V květnu téhož roku byl
proveden společný sběr železného šrotu se ziskem
23.176,- Kč, z čehož Obecní úřad zakoupil nové
stejnokroje, půllitry s potiskem výročí, dále kapelu,
občerstvení a videoreportáže.

SDH Žďár před slavnostním pochodem - 2007
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Slavnostní schůze byla 22.6.2007 ve Ždírecké
hospodě za účasti členů SDH Žďár, Ždírec,
Smederov a pozvaných hostů z okolních sborů.
Většina členů SDH Žďár byla odměněna
vyznamenáním. Vše se připravovalo společně
s SDH Smederov, Ždírec a starostou obce
Vlastimilem Vrátníkem.
V sobotu 23.6.2007 začaly oslavy průvodem
od zbrojnice ve Žďáru. V čele průvodu šli
vlajkonoši, za nimi jela stará ruční stříkačka tažená
koňmi pana Háčka z Blovic, další požární technika,
družstva všech zúčastněných SDH a ostatní občané.
Na cestu ke hřišti hrála kapela. Po uvítacím nástupu
všech sborů začalo Okrskové cvičení za vydatného
povzbuzování přihlížejících diváků. Ti si zároveň
s velkým obdivem prohlíželi staré dobové
fotografie a vystavenou techniku. Škoda jen, že
několikrát nepříjemně zasáhlo počasí a muselo se
mnohokrát soutěžení přerušit pro déšť.

energie, nové omítky, výmalba a položení nového
lina provedli Jana a Jaroslav Nygrýnové a Kamil
Kasl. Odpracovali 120 hodin.

Slavnostní průvod k oslavám 100.výročí založení
sboru ze Žďáru
26.6.2010 jsme se účastnili Okrskového
cvičení v Hradišťské Lhotce a obsadili jsme 1.
místo!
V roce 2011 se upravovalo sběrné místo
v obci. Na zbrojnici byla umístěna nová tabule,
kterou písmem opatřil pan Václav Šneberk. Na
klubovně byla natřena fasáda, okna a bylo
vyrobeno nové suché WC panem Robertem Fialou
ze Ždírce. Pan Jan Nygrýn, Jaroslav Nygrýn ml. a
st., Kamil Kasl a Václav Šneberk odpracovali
dalších 80 hodin. Na Okrskovém cvičení ve Štítově
jsme byli na 5. místě.

Slavnostní schůze k oslavám 100. výročí založení
sboru 2007
V zásahové jednotce Obce Ždírec byli naši
čtyři členové - Jan Nygrýn, Jaroslav Nygrýn ml.,
Miroslav Synáč a Jiří Synáč.
V roce 2008 jsme se zúčastnili Okrskového
cvičení ve Střížovicích, kde jsme skončili na
pěkném 5.místě.
V roce 2009 byl do našeho sboru přijat nový
člen pan Kamil Kasl ze Ždírce. Provedli jsme sběr
šrotu a Okrskového cvičení jsme se nezúčastnili.
Na začátku roku 2010 bohužel zemřel náš
nejstarší člen pan Miloslav Panuška. Na žádost
rodiny jsme jej doprovodili na jeho poslední cestě
na žďárském hřbitově.
Během léta probíhala rekonstrukce naší
klubovny firmou z Blovic, začalo se opravou
střechy a fasády. Výdaje s opravami zajistil OU
z dotací, které vyjednal starosta obce Vlastimil
Vrátník. Vnitřní opravy, rozvody elektrické

1.místo v okrskové soutěži – Zleva stojící: Jaroslav
Nygrýn st., Kamil Kasl, Václav Šmíd, Václav Šlajs,
Zleva sedící – Ladislav Zoch ml., Jaroslav Nygrýn
ml., Jan Nygrýn. Ležící – Jiří Hodek z Nezvěstic
V roce 2012 bude pokračovat rekonstrukce
klubovny. Zúčastníme se Okrskového cvičení ve
Ždírci. V současné době jsou členy Zásahové
jednotky Obce Ždírec Jan Nygrýn, Jaroslav Nygrýn
ml. a Kamil Kasl.
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Na výroční schůzi 14.12.1959 bylo usneseno
přenechat auto sboru Žďár a přivést z Nezvěstic
nákladní auto Ford, a to s příslibem finanční
podpory OVČSPO ho opravit a přizpůsobit
potřebám sboru.

VZNIK A POČÁTKY HASIČSTVA
VE SMEDEROVĚ
Na schůzi MNV, ze dne 28.3.1947, byl mimo
jiné zařazen bod, který se zabýval dopisem
Okresního národního výboru Plzeň-venkov,
ohledně ustavení hasičského sboru. Bylo usneseno,
že v obci bude zřízena osmi až desetičlenná požární
četa, která by pod patronací hasičského sboru
Hradišťská Lhotka, zajišťovala obec před požárem.
Jednáním se jmenovaným sborem byl pověřen
Václav Matoušek. Ten ve Lhotce dohodl, že četa
bude šesti až sedmičlenná a výcvik bude provádět
společně s místním hasičským sborem.
Na další schůzi dne 9.6., se MNV dohodlo, že
bude založen sbor ve Smederově. 20.7.1947 sešli
v hostinci u Bartičků Jan Dolák, Václav Flajšman,
Václav Chmelík, Václav Kozák, Karel Krtil,
Jaroslav Marek, Jan Mašek, Václav Matoušek,
Václav Silovský, Josef Němec, Václav Kolář,
Miroslav Škarda, Bohumil Sýkora, Josef Vlas,
Josef Houška, Jan Pondělík st., Bohumil Baněček,
Václav Vrátník, Stanislav Krejčí a založili hasičský
sbor. Byly schváleny stanovy a zvolen výbor.
První akcí sboru byla dožínková taneční zábava.
Výtěžek z akce byl použit na nákup hasičského
nářadí. Na popud hasičského sboru, odhlasoval na
své schůzi 11.10. MNV zakoupení hasičské
stříkačky PS 8 Stratílek od města Plzeň.
Koncem února 1948 se započalo s nácvikem na
okrskové cvičení, které se poté konalo 11.7. ve
Smederově za účasti sborů Žďár, Hradišťská
Lhotka, Hradišťský Újezd, Louňová, Vlčice a
Blovice.
Počátkem roku 1949 začala výstavba hasičské
zbrojnice. V tomto roce byla splacena půjčka na
stříkačku. Bratr velitel Václav Matoušek byl zvolen
velitelem Okresní hasičské jednoty a velitelem
místního sboru byl zvolen Jan Dolák. 3.6.1950
zakoupil hasičský sbor od p. Redlicha z Blovic
auto.
V roce 1951 došlo v celé hasičské organizaci
k významné změně na základě zákona č.62/1950.
Podle tohoto zákona se v obcích zřizovaly Požární
sbory a příslušníky jmenoval národní výbor, jako
svůj výkonný orgán v oblasti požární ochrany.
Vedle požárních sborů vznikla nová organizace
místní jednotka československého hasičstva, která
je složkou Národní fronty. V pozdějších letech byla
přejmenována na Český svaz požární ochrany.
31. května 1951 bylo započato s přestavbou
vodní nádrže na návsi. Byla rozšířena k pozemku p.
Horníka asi o 3 metry. Stará hráz byla rozbourána a
udělána nová kamenná. Všechen nános z rybníka
byl vyvezen. Celá tato akce byla ukončena 30.
listopadu.

Zleva stojící: Pavel Pondělík st., Radek Synáč,
Miroslav Škarda st., Miroslav Škarda ml. Zleva
sedící – Martin Pondělík, Pavel Pondělík ml., Josef
Bušek
Na jaře 1961 byla dokončena oprava auta. Dále
byla zahájena příprava na přístavbu zbrojnice. Byl
opět vypuštěn rybník, po vyschnutí, byl nános
vyvezen a při silnici prohlouben.
V roce 1963 pokračovala přístavba garáže.
Práce se vlekla a nebyla dokončena.
Zleva stojící: Pavel Pondělík st., Pavel Pondělík
ml., Miroslav Škarda st., Radek Synáč, Josef Bušek,
Miroslav Škarda ml, Martin Pondělík

Členové sboru se velkou měrou podíleli na
zhotovení pěšiny od mlýna do Ždírce. Byla
zhotovená nová lávka a vyasfaltovaná náves.
V roce 1971 byl vyřazen z provozu automobil
Ford, který sloužil od roku 1960.
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V r. 1980 bylo do sboru přijato 8 nových členů.
V roce 1982 začala oprava zbrojnice, byla vybílena
vnitřní část a částečně opravena střecha.
V roce 1989 byla provedena kontrola našeho
sboru Okresní požární inspekcí, která neshledala
žádné nedostatky. Okrskové soutěže se sbor
nezúčastnil pro nezájem velitele. Ani rok 1990
nepřinesl pro náš sbor zlepšení. Byl zvolen nový
výbor. V tomto roce byla přemístěna lávka u mlýna
a upravena pěšina do Ždírce.
V roce 1992 byli zvoleni do funkce velitele
Dalibor Kuba a do funkce pokladníka Josef Synáč.
V roce 1998 byl starostou zvolen Dalibor Kuba.
Odchodem mladých lidí z obce a stárnutím
stávajících členů se činnost našeho sboru začala
směřovat do místních poměrů.
Po uzavření hostince v r.1996 jsme se neměli
kde scházet. Po vypršení nájemní desetileté
smlouvy, jsme začali budovat hasičskou klubovnu.
Práce se až na několik občanů zúčastnila většina
občanů Smederova. Pomohli i někteří chalupáři.
Po celou dobu trvání sboru se hasiči snažili
zúčastňovat dění v rámci okrsku, ať to byly schůze,
školení, nebo velitelské dny a pravidelně se
zúčastňovali okrskových soutěží, při nichž se
umísťovali na předních pozicích.

Zleva stojící: Pavel Pondělík, Josef
Miroslav Škarda ml. a Jiří Korbel

Čas letí jako voda a od posledních oslav 60 let
vzniku SDH Smederov uběhlo dalších 5 let, a tak
slavíme již 65. výročí založení SDH ve Smederově.
V tomto pětiletém období jsme se zúčastnili pouze
dvou požárních cvičení, a to v roce 2007 ve Ždírci
a ve Střížovicích. Vzhledem k tomu, že členskou
základnu tvoří většinou bratři v důchodovém věku,
byla činnost SDH Smederov zaměřena na prevenci
a údržbu svěřené techniky a majetku. Od SDH
Blovice jsme získali druhou stříkačku PS8 a také
jsme obdrželi nové hadice od Obecního úřadu ve
Ždírci. V naší hasičské budově jsme opravili
dřevník, kde byl zbudován dřevěný strop, zavedena
elektřina, oplechována střecha, a u zbrojnice byla
vyměněna dřevěná vrata. V druhé části budovy
jsme zrekonstruovali místnost sloužící nyní jako
klubovna.
Ve spolupráci s Obecním úřadem ve Ždírci se
vybagrovala strouha, která odvedla prosakující
vodu z hasičské nádrže, která byla při této
příležitosti vyčištěna od naplavené zeminy z polí.
Na valné hromadě konané v prosinci 2009 byl
zvolen nový výbor SDH Smederov, a to ve složení:
Synáč Radek – starosta, Kuba Dalibor - náměstek
starosty, Dolejš Václav – jednatel, Škarda Miroslav
st. – velitel, Synáč Josef – hospodář, Škarda
Miroslav ml. – strojník, Pondělík Pavel – revizor.
V tomto složení pracuje výbor do současné doby.
V listopadu 2008 byl založen Klub hasičů při
SDH Smederov, kdy zakládajícími členkami byly
Šárka Synáčová, Marcela Kubová a Věra Škardová.
V současné době má klub celkem 49 členů. Oba
spolky pořádají každoročně několik kulturních
akcí, jako např. soutěž o nejlepší velikonoční
nádivku, posezení pod májkou, odpoledne pro děti
k ukončení školního roku a další. Stalo se tradicí
pořádat i výjezdní zasedání, a to v rekreačním
zařízení Policie v obci Hracholusky.
V současné době má SDH Smederov 18 členů, v
uvedeném pětiletém období naše řady navždy
opustili Jan Březina, Josef Chmelík a Miroslav
Dolák.

Bušek,

_________________________________________
_________________________________________
Hasičské noviny byly vydány ve spolupráci
s Obecním úřadem ve Ždírci, zápisy byly použity
z kronik hasičů SDH Ždírec, SDH Žďár a SDH
Smederov a z Hasičských novin vydaných dne

_________________________________________
_________________________________________
23.6.2007 a ve spolupráci s panem Jaroslavem
Nygrýnem st., panem Václavem Šlajsem, panem
Pavlem Zrnem a panem Ladislavem Vrátníkem ml.
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Děkujeme sponzorům:

EXPO, IGC GROUP, s.r.o.
Výstavy a expozice. Komplexní návrhy a realizace výstavních expozic, atypické a patrové stánky
v tuzemsku i zahraničí, atypické a nadstandardní interiéry, výroba a dodávka na klíč. Produkce
firemních, společenských a kulturních akcí na zámku Kozel.
Tržní 818
336 01 Blovice
+420 371 522 055
E-mail: info@expoblovice.cz
WWW: http://www.expoblovice.cz

ORI spol. s r.o.
Malá 203, 33601 Blovice
Tel.: 371 522 631
Pekárna Blovice telefon: 371 522 631
Free shop. Prodejna Duty Free Shop tel.: 379 495 400
Kanceláře tel.: 379495111
Více informací na:
http://www.zlatestranky.cz/firmy/Blovice/H1136168/ORI+spol.+s+r.o./#ixzz1yQJJ7Q5L
Email ori@mybox.cz
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