
Zpráva Odborné rady historie za rok 2012 

Odborná rada historie se schází podle potřeby k řešení úkolů. Stěžejním úkolem 

pro radu je každý rok uspořádání setkání  Zasloužilých hasičů a dlouholetých 

funkcionářů sborů našeho okresního sdružení. 6. října se uskutečnilo za pomoci 

celého Výkonného výboru OSH Plzeň sever, ale hlavně za velké pomoci SDH 

Pláně a obecního úřadu Pláně již III. ročník těchto setkání. Mezi naše seniory 

zavítali se zdravicí Ivo Grüner – náměstek hejtmana Plzeňského kraje, Josef 

Černý – starosta KSH Plzeňského kraje, Oldřich Zajíček – vedoucí aktivu 

Zasloužilých hasičů Plzeňského kraje, Ladislava Hrabovská – starostka obecního 

úřadu Pláně a členové Výkonného výboru OSH Plzeň sever. Starostka našeho 

okresního sdružení  Alena Foldová seznámila přítomné s činností Výkonného 

výboru OSH a především s úspěchy mladých hasičů a dorostu. Po chutném 

obědě, za který si kuchař vysloužil pochvalu, ale i pozvánku do týlového 

družstva k polní kuchyni, se stovka účastníku za podpory muzikantů příjemně 

bavila.  Na další již IV.ročník očekávám v diskuzi kde a jak jej uspořádat. 

   Na letním setkání Zasloužilých hasičů zazněl požadavek vytvořit Almanach 

Zasloužilých hasičů a praporů našeho okresu. ORH si rozdělila úkoly a začne 

shromažďovat potřebné materiály a fotografie pro vytvoření  almanachu. Chtěl 

bych Vás požádat, aby jste byli členům rady nápomocni při získávání 

dokumentů.  P. Randa a p. Fanta budou skládat mozaiku dokumentů o životě a 

činnosti Zasloužilých hasičů. Seznam našich ZH je na stránkách OSH.  P. Hezký je 

pověřen pátrat v příslušných archivech po stopách odevzdaných praporech. Na 

mě ,jako na vedoucím ORH, je uvést všechny nashromážděné dokumenty do 

elektronické podoby tak, aby se s nimi mohlo pracovat i na krajské nebo 

republikové úrovni. Jak všichni víte z minulých sněmů, podklady pro 

zdokumentování praporů probíhá již poměrně dlouho a datumově se pořád 

odsouvala. Někteří starostové sborů zareagovali velice pružně a podklady o 

praporech a historii sboru  ORH obratem zaslali. Na druhou stranu někteří 

starostové do dnešního dne dělají mrtvého brouka, nesepsali a neposlali ani 

čárku. Nevěřím  tomu, že by se sbor v připravovaném almanachu nechtěl 

pochlubit se svým symbolem. Podstatná řada sborů tuto poctu nemá, protože 

nevlastní historický, současný nebo čestný prapor. Pořízení praporu je v  dnešní 

době drahá záležitost. Jsou však sbory, které historický prapor vlastnily, ale 

v době normalizace jej musely odevzdat  do různých depozitářů. Naše ORH 



uvítá každou fotografii s praporem. Je to pro nás velice cenná stopa a po 

praporu se může pátrat.     

 

Seznam praporů na okrese Plzeň-sever: 

Historický:  podklady:   Čestný :  podklady: 

SDH Dolní Bělá  ano    SDH Stýskaly  ano 

SDH Všeruby  ano    SDH Kralovice  ano 

SDH Manětín  ne    SDH Kaznějov  ano 

SDH Nýřany  ano 

SDH Město Touškov   ano 

SDH Horní Bříza ne 

SDH Plasy  ano 

SDH Kralovice  ano 

 

Současný: 

SDH Dýšina  ano 

SDH Tlučná  ano 

SDH Nýřany  ano 

SDH Hlince  ne 

SDH Dobříč  ne 

SDH Blatnice  ano 

SDH Zruč  ne 

SDH Nevřeň  ne 

SDH Bdeněves  ano 

SDH Křečov  ne 

 

 

 



   Seznam praporů máme pěkný, ale je třeba se s nimi také pochlubit. V roce 

2013 se opět pořádají historické hasičské slavnosti v Litoměřicích. Vystavte svůj 

hasičský prapor v průvodu Litoměřicemi a získejte stuhu slavností. Ale ne jen 

prapor, máte-li historickou hasičskou techniku je třeba se přihlásit a zviditelnit 

okres Plzeň sever na celostátní akci. 

Členové ORH  Karel Fanta a Miloš Hezký během roku na několika akcí 

vystavovali  své sběratelské hasičské poklady, za což jim patří poděkování. 

   Na minulém shromáždění představitelů jsem Vás žádal o zaslání zpráv 

starostů při výročích sborů, kde je vždy pečlivě zpracovaná historie sboru. 

V letošním roce 2012 nám zprávu neposkytl nikdo. Je to veliká škoda. Co za úsilí 

stojí než taková zpráva vznikne a pak skončí někde v šanonu zastrčená. ORH by 

mohla s těmito daty nadále pracovat a Vaše sbory by nezůstávaly anonymní .  

Přesto věřím, že ti co již slavily se dodatečně pochlapí a zprávy pošlou, a ti co 

oslavy připravují jí po oslavách pošlou také. Rok 2013 bude na oslavy hodně 

bohatý. 

140 let – SDH Kožlany, SDH Kralovice 

130 let – SDH Nýřany 

120 let – SDH Hodyně, SDH Sedlec, SDH Žebnice 

110 let – SDH Rybnice, SDH Vlkošov 

   Přichází čas Výročních valných hromad, kde budeme hodnotit končící rok 

2012, chlubit se dosaženými úspěchy, předávat si zasloužená vyznamenání, ale i 

počítat pokladničky, kolik financí máme na ten rok nadcházející. V době 

dnešních technických vymožeností, které při naší práci využíváme nezapomeňte 

prosím ve Vaší zprávě vzpomenout našich pradědků a dědků, kteří měli jenom 

helmu, sekerku, vědro, ale měli velkého ducha – pomáhat bližnímu.    

   Přeji Vám v nadcházející vánoční době hodně klidu, pohody a hlavně zdraví 

Vám i Vašim rodinám, které nás v naší práci podporují. 

ŠTEFL Milan  vedoucí ORH 


