
Vážené hasičky,  hasiči, vážení hosté! 
Dovolte, abych vás seznámil s prací OR historie PS za rok 2016. 

 

Rok s rokem se sešel a tak mi dovolte představit roční práci ORH. Odborná rada se 5 x sešla 

a projednala úkoly, které si na letošní rok dala a 1x společně zasedla s Aktivem ZH PS. 

Rada se schází v hasičské zbrojnici v Kaznějově ve složení: 

Ladislav Kapitán, Milan Štefl, Miloš Hezký, Jaroslav Randa, Karel Fanta a Alena Foldová. 

Pan Randa se účastní krajských AZH a předává důležité informace. 

5. dubna tohoto roku byli pozváni ZH a členové odborné rady do hasičské zbrojnice 

v Kaznějově. Setkání se povedlo, účastníci byli seznámeni paní starostkou o dění na našem 

okrese. Pozváni byli všichni ZH, i když se někteří především ze zdravotních důvodů omluvili, 

tak toto setkání proběhlo v přátelském duchu a bylo doporučeno toto setkání opakovat v 

dalších letech. Tímto bych chtěl poděkovat SDH Kaznějov za dobrou přípravu a drobné 

občerstvení, 

1.  úkol: na letošní rok byl sestavit manuál k žehnání praporů, ten se podařilo sestavit a byl s 

drobnými připomínkami  odsouhlasen ostatními členy rady. Kdo ze sborů by potřeboval 

poradit, může se na nás obrátit. Manuál, jak postupovat ve sboru při žehnání praporu bude 

k dispozici na webu OSH. 

2. úkol: bylo zmapování sošek sv, Floriána na našem okrese.  Do dnešního dne se podařilo 

zdokumentovat 12 sošek, ke každé je celkem podrobný komentář a fotografie. 

3. úkol:  byly činěny kroky k získávání historických razítek  SDH. 

Při různých příležitostech jsou oslovováni představitelé sborů,  kde mají sošky, razítka a 

dokumenty o založení  sboru nebo nákupu techniky a prostředků.  Toto stačí ofotit a následně 

poslat nebo předat na OSH PS, materiál se bude shromaždovat a v ucelené podobě se počítá 

s vydáním brožurky. 

ZH a člen rady pan Miloš Hezký se podílel na vydání poštovní známky k výročí 150 let 

požáru v Plasích  a také vystavoval  poštovní známky s hasičskou tematikou k výročí SDH 

Chrastava.  

ZH a člen rady pan  Karel Fanta uspořádal výstavu v SDH Druztová k výročí  95 let založení 

sboru. 

Já jsem se zúčastnil slavnostní schůze v SDH Nevřeň k založení 110 let sboru,  k výročí 75 let 

oslav založení SDH Zhořec a zde jsem byl také přítomen žehnání praporu. 

Chtěl bych upozornit, že v roce 2017 bude největší svátek hasičů s výstavou historické 

techniky, která se bude konat v červnu v Litoměricích, 

20.září se zúčastnily ZH našeho okresu zasedání krajského aktivu  ZH v Tachově s prohlídkou 

jízdárny Světce a byli seznámeni s novou hasičskou stanicí HZS v Tachově. 

15. října proběhlo setkání ZH s funkcionáři okresu PS. Toto setkání bylo již sedmé v pořadí a 

uskutečnilo se v okrsku Plasy  v Knížecím pivovaru. Zúčastnilo se 105 členů jak ZH, tak 

ostatních členů  SDH, včetně významných hostů – náměstka hejtmana PK p. Grünera, 

krajského ředitele HZS Ing. Pavlase a ředitele ÚO Plzeň Ing. Musila.  Nálada byla úžasná. 

Tímto bych chtěl ještě jednou poděkoval okrsku Plasy, paní starostce a celému týmu, který  

tuto skvělou akci zajišťoval.  

Na závěr bych chtěl poděkovat členům ORH všem ZH a vám tady v sále, a také všem členům 

SDH na okrese Plzeň - sever a také vašim rodinným příslušníkům  za jejich trpělivost s vámi a 

tak vám přeji hodně zdraví a pevné nervy do roku 2017! 
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