
ZPRÁVA – Okresní odborná rada historie za období 

březen 2015 – listopad 2015 

Dobrý den, 

předkládám Vám zprávu rady historie a zmíním se také o Aktivu Zasloužilých hasičů. Rada 

historie pracovala po volbách v březnu ve složení: Ladislav Kapitán, Milan Štefl, Karel Fanta, 

Jaroslav Randa, který je zároveň vedoucím Aktivu Zasloužilých hasičů našeho OSH, a Miloš 

Hezký. Jednání se účastnila také p. Alena Foldová. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na 

webových stránkách OSH. 

V červnu byl schválen plán činnosti rady. Mimo jiné obsahoval uskutečnit další setkání 

Zasloužilých hasičů a funkcionářů, dlouhodobým úkolem je zpracovat metodický materiál pro 

žehnání praporů. Členové rady budou shromažďovat veškeré dostupné dokumenty k této 

problematice a společně se rada pokusí zpracovat návod, jak při této slavnostní akci 

postupovat. 

Pan Fanta a pan Hezký nadále připravují výstavky historických dokumentů, výzbroje, 

výstroje, autíček, známek…při různých příležitostech a tak, jak jsou požadavky ze sborů nebo 

jiných institucí. 

Koncem září jsme společně se zástupci SDH Nevřeň připravovali VI. setkání Zasloužilých 

hasičů a funkcionářů, které se pak konalo 17. října v obci Nevřeň v krásném prostředí Centra 

Caolinum. Celé setkání bylo ze strany SDH Nevřeň naprosto bezchybně zabezpečeno, dle 

prezenčních listin se zúčastnilo 68 hasiček a hasičů, byl také přítomen starosta KSH 

Plzeňského kraje Ing. Jan Majer. Všichni přítomní obdrželi pamětní buton, od SDH a Obce 

Nevřeň malý dárek v podobě perníčku a propagačního materiálu Centra Caolinum a všichni 

ZH s titulem obdrželi od OSH z rukou starostky p. Foldové hrneček s podšálkem s logem SH 

ČMS, jako poděkování za celoživotní práci pro dobrovolné hasiče. Proběhlo také společné 

fotografování a velmi milé bylo vystoupení folklórního dětského souboru Jiskřička z Plzně. 

Velkou odezvu měla video prezentace, zpracovaná p. Genttnerem, týkající se hasičských 

zbrojnic na našem okrese jak vypadaly dříve a jaký je jejich momentální stav. Je to zajímavý 

materiál, v jehož shromažďování budeme pokračovat a třeba se podaří v průběhu pár let 

toto dát do knižní podoby stejně tak, jako se podařilo zmapovat prapory a Zasloužilé hasiče. 

Aktiv Zasloužilých hasičů se k 5. listopadu rozrostl o dalšího hasiče, kterému byl udělen titul, 

je jím pan Miloš Hezký, starosta SDH Plasy – za sebe, za aktiv i za radu mu srdečně 

blahopřeji. Aktiv Zasloužilých hasičů dovršil tímto udělením počtu 30, bohužel žijících je 

pouze polovina. 

Děkuji Vám za pozornost a dovolte, abych Vám popřál hezké Vánoce a hodně zdraví do 

nového roku. 

 

         Ladislav  K a p i t á n 

         vedoucí OR historie 

 

 


