Zpráva o činnosti Odborné rady historie při OSH Plzeň sever
2010
Odborná rada historie pokračuje v započaté práci. Po zvolení nové
rady historie zůstaly všichni členové z minulého volebního období.
Největším svátkem pro hasiče zabývající se historií hasičstva je
účast na Hasičských slavnostech v Litoměřicích. Všem
vystavovatelům techniky a praporů, ale i Všem kteří svou účastí
podpořili zachování historických hasičských tradic patří velké
poděkování.
Odborné radě historie se v minulém období podařilo doplnit datumy
založení několika sborů. Všechny tyto údaje jsou průběžně
doplňovány do kontaktů sborů Plzně severu. Pokud sledujete naše
stránky OSH, mohli jste zjistit, že je nově sestavena stránka
Zasloužilých hasičů Plzně severu činných, ale i těch kteří mezi námi
již nejsou. Horší je podchytit podklady ocenění členů SDH, kteří
dlouhodobě slouží u jednotek a sborů. K tomu by nám měly být
nápomocni výbory jednotlivých sborů. Není tomu tak vždy a všude.
Ukazuje se, že sami sbory nemají tyto podklady a přehledy v úplném
pořádku, což pro nás působí řadu nepříjemností při navrhování
ocenění za jejich práci. Toto platí i při oceňování jednotek JPO SDH.
Oceněných jednotek je na našem okrese žalostně málo. Statistické
tabulky vykazují pouze počty zásahů a uchráněné hodnoty. Nikde se
ale z nich nedozvíte, s jakou technikou ( která už by měla spadat do
rady historie ) kolikrát jednotky musí zasahovat.
Odborná rada historie věří, že setkání Zasloužilých hasičů,
zasloužilých funkcionářů i dlouholetých členů je vždy přínosem a
zpestřením činnosti pro jednotlivé sbory. OSH Plzeň sever se bude
snažit z těchto setkání udělat tradici a každoročně je pořádat. První
nedávné setkání v Hromnici za účasti sto dvaceti hasičských
harcovníků položilo velice dobrý základ pro pokračování těchto
setkání. Samozřejmě, že místo, program a ukázky se budou měnit
v závislosti na finančních možnostech Rady historie a OSH PS. Tady
máte námět do diskuse, který okrsek se bude v příštím roce ucházet o
pořádání setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů.
ORH neustále pracuje na hledání starých historických praporů
našich sborů. Nedávné návštěvy archivu v Mariánské Týnici zatím
nepřinesly kýžené výsledky, ale byla navázána dobrá spolupráce s
vedením archivu, která do budoucna přinese kladný výsledek naší

práce. Všechny prapory našeho sdružení máte v současné době na
stránkách OSH PS. Je připraven elektronický dotazník pro sbory
vlastnící prapor, ale i pro ostatní sbory ze kterého vznikne almanach.
Proto žádám starosty všech sborů, aby věnovali jeho vyplnění co
největší vážnost a pečlivost. Z toho vyplívá starostům sborů
aktualizace Vašich kontaktů na stránkách OSH. Almanach bude
zároveň Vaším vodítkem, jak se k praporům chovat, jak je používat a
při kterých příležitostech. Při této příležitosti Vás rada historie také
žádá o zaslání materiálů z oslav výročí Vašich sborů kde většinou
starostové ve své zprávě mají velice pěkně a důkladně zpracovanou
historii sboru např. 100 let SDH Loza. Také ofocené dokumenty jako
byl třeba protokol o založení sboru z Čivic, ale i otisk starého
sborového razítka, které budou v almanachu také zveřejněny Rada
historie uvítá.
Pro ilustraci si poslechněte požární hlášení pro okres Kralovice,
které podává Horno Hradiště:
 počet domů – 28
 prohlídka domů letos vykonána – žádné vady
 zvláštní řád hašení – vydán
 znamení na poplach jak – na zvonek
 postaráno o zásobu vody – jest dostatečná
 potřebné nářadí hasící – 2 voznice, 4 háky, 12 věder na vodu, 10
košíků na vodu, 2 žebříky.
 osoby k hašení způsobilé – jsou určeny
Horno Hradiště dne 18 dubna 1882 V.Fišer radní
Krásný dokument z roku 1882 dnešního Horního Hradiště, kde byl
sbor založen až v roce 1930 , se na případné události připravovali.
Takovéto dokumenty, ale i staré foto techniky, hasičů i účinkování
sborů Rada historie od Vás ráda uvítá. Nezapomeňte na to, že se
buduje hasičské muzeum v Chotěšově a každá zmínka o Vašem sboru
v budoucnu utkví i v paměti návštěvníků.
Na oplátku rada historie nabízí sborům při slavnostních jednáních
nebo oslavách malé výstavky pro zlepšení atmosféry. Jedná se o
dokumenty, pohledy, kalendáříky, vlaječky, nálepky, známky
propagující činnost hasičů, možnost je i výzbroj a výstroj, až po
historickou techniku. Záleží jen na Vás, na funkcionářích, kteří různé
slavnosti připravujete a pořádáte, o co Radu historie požádáte.

Všem sborům při pořádání Výročních Valných Hromad přejeme
zdar ve Vašem jednání. Při prožití vánočních svátků Vám i Vašim
rodinám klid, pohodu, zdraví a do nového roku hodně hasičského
elánu popotáhnout naší hasičskou káru zase o kus dál.
Děkuji za pozornost
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