
Yaženl pŘtelé. hasiči- braři a sestry,

Pověřen komisí historie OSH Plzeň-sever si Vás dovoluji sezntímit s její činností.
Komise se mimo jné nbyváhlavně historií ,,Čestných a historických praporů" aZH
okresu Plzeň-sever. Tato komise pracuje ve složení:

Vedoucí RH - Štefl Milan (Kaznějov)

Členové - Randa Jaroslav (Sťýskaly)
Hezk} Miloš (Plasy)
Fanta Karel (Senec)
SalzmanVladimír (Zruč) \)
Foldová Alena (ffi*=) kozt,Atll

Na poslednr poradě bylo konstatoviáno p. Šteflem, že je stále mnoho sboru, které
nezaslali znak praporu, jeho historii a další podrobné skuteěnosti, Co se týkáZH, musím
Ťici.že situace v získání životopisů a fotograťríje o trochu lepší. Je tojiž rok, cojsem
předal všem zástupcům SDH požadavek na dodání těchto podkladů. Přesto k dnešnímu
dni mi stáe chJ,bí žr,otopis a fotografie pana Kanderaze Zhořce,panaČiže zHrádku.
Fotografie ZH nedodaiy SDH: Zbttch(p. Motyčka),Lóza6. Štál), Brdo (p. Pešík), Únešov
(p. Sak). Proto bl,ch chtěl požádat zástupce těchto sboru o včasné dodání. Hovořím
záměrně o tomto, neboť bychom chtěli jako komise historie předložit tuto dokumentaci
OSH PS ke zpracování ,,Almanachu historie Čestn;ých praporu ZH Plzeň-sever. Almanach
by měl bý zpracovan a předán do každého sboru v roce 2a15.

Co se týče aktivu ZH,tak se pravidelně áčastňuji porady na KS, kde v rámci
Plzeňského kraje zajišťujeme 7 x za rok setkání ZH, Poslední zasedéní se uskutečnilo
},7.9.2013 v Klatovech. Celkem se těchto setkaní zúčastňuje v pruměru 60 až7a ZHktaje.
V Plzeňském kraji je v současné době evidováno 105 mužů a5 žen. Při tomto setkanj
zasrupci jednotlir,"ých okresů seznámí přítomné se svojí činností na okrese. Zde musím
konstatovat, že naše činnost není tak bohatá jako v okresech Domažlice, Klatorry či Plzeň-
jih. Přesto se snažím, se všemi členy komise historie v okrese zajišťovat požadavky KSH.
Mimo jiné zajišťujeme zasltíní blahopřrání k životnímu jubileu '70,75,80 a pak každý rok
ZH PS jménem SH ČMS v Plzeňském kraji. Od roku 1988 k dnešnímu dni bylo v našem
okrese uděleno 26 titulů ZH, Z toho je žýicich 12 muž:ů a I žena. Domnívám se, žeje řada
obětavých členů, kteří by si toto ocenění zasloužili, ovšem vše záleží na posloupnosti
udělování předešlých svazovýchvyznamenání, které jsou bezpodmínečně nutné na udělení
odznakuZH.

Tak, jak jsem předeslal se setkání ZHv l<tají koná vždy v jiném okrese. Na posledním
setkaní v Klatovech jsem nawhl v příštím roce toto uskutečnit na okrese PS. Návrh padl na
město Manětín (Kralovice - Mariánská Týnice). Nyní bude záIežet na OSH PS, městu
Manětín, popřípadě městu Kralovice , kíeré brrdou ochotny toto setkání společně s OSH
zajistit. Byvázvykem návštěva kulturních a historických památek, kde v těchto městech je
předpoklad, Věřím, že se nám toto setkání podaří zdárně a úspěšně zqistít. Termín tohoto
setkaní doporučuje ve 2. pololetí příštího roku.

Proto mi dovolte v závérupoděkovat všem členům, kteří obětavě a neúnavně pracují
pro společnou věc. Mnohdy bývá pro ně pouze poděkování za vše co pro hasičinu ve svém
osobním volnu bez niároku na jakoukoliv odměnu dělají.

Děkuji Yámzapozornost
Jaroslav Randa


