
Z P R Á V A 

odborné rady historie za rok 2017 
 

Rada historie se v letošním roce sešla 5x, a to 3x v HZ Kaznějov 1x v HZ Zruč a 1x v HZ 

Třemošné. Členy rady jsou: p. Ladislav kapitán, p. Miloš Hezký, p. Milan Štefl, p. Karel 

Fanta a vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů p. Jaroslav Randa. Jako hosté byli přizváni          

p. Foldová a p. Beran. 

 

 V letošním roce se podařilo zmapovat několik historických razítek od sborů a také obsáhlé 

zprávy k výročí z SDH Horní Bělá, Krašovice , Líté a brožuru vydanou SDH Chříš a Studená 

a jako unikát  historické razítko  SDH Vochov . 

Zaznamenali jsme historické dokumenty: 

- 100 let SDH Vejprnice 

- dokumenty od zakoupení kolové stříkačky SDH Stýskaly 

Vše vzorně předáno p. Hezkému, který vše dokumentuje. 

Členové rady byli přítomni oslav 130 let SDH Hromnice a 105 let SDH Zruč, taktéž byla 

účast na oslavách v Litoměřicích a zahájení a ukončení sezony v expozici dobrovolné požární 

ochrany Plzeňska v klášteře v Chotěšově. 

Jarního setkání Aktivu Zasloužilých hasičů, společné s radou historie ve Zruči, se zúčastnilo 

13 ZH a hosté. Starostka okresu přítomné seznámila s prací odborných rad a s činností 

odborné rady mládeže. Poděkování patří SDH Zruč za vzornou přípravu setkání. 

 Další jednání bylo v HZ Kaznějov, kde jsme projednali podzimní setkání  ZH s funkcionáři 

okresu Plzeň – sever. 

Poslední jednání rady historie se konalo v HZ Třemošná, kde byl mimo jiné projednán plán 

práce na rok 2018 a domluvila se konečná organizační příprava setkání ZH a funkcionářů, 

které se bude konat 21. 10. v Senci. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za práci, kterou odvádíte pro sbory jak 

v obci, a nebo pro okres Plzeň – sever na poli hasičské historie. 

Poděkování patří všem,  kteří si dali práci a poskytli nám historické dokumenty, aby po nás 

bylo vidět, co jsme udělali dobře a co se nám nepovedlo, protože každá soutěž, námětové 

cvičení, slavnostní schůze, valná hromada, a nebo toto setkání, když skončí tak je to vlastně 

již historie. 

 

 

Ladislav  K a p i t á n 

vedoucí OR historie OSH Plzeň - sever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


