
Z p r á v a 

odborné rady historie pro shromáždění delegátů SDH, konané dne  

17. listopadu 2018 v Nýřanech 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dovolte, abych Vás pozdravil jménem svým a jménem členů ORH PS, kterými jsou p. Miloš 

Hezký z SDH Plasy, p. Milan Štefl z SDH Kaznějov, p. Karel Fanta z SDH Senec a vedoucí 

AZH p. Jaroslav Randa z SDH Stýskaly. Jako host se jednání zúčastňuje p. Jiří Beran z SDH 

Zruč. 

Rada se scházela v  HZ Kaznějov a v HZ Třemošná, kde jsme projednávali úkoly, které byly 

v plánu práce na rok 2018. 

 

Také jsme se seznámili se sbory, kde proběhly oslavy založení SDH  

 

Heřmanova Huť    140 let 

Chrást                        105 let 

Bukovina               125 let 

Nýřany                       135 let 

Stýskaly                       105 let 

Příšov                                  105 let 

Čivice                          80 let 

Tatiná                       110 let 

Bdeněves                             140 let 

Kyšice                                120 let 

Vochov                              110 let 

 

Rada se průběžně snaží opatřovat hasičské materiály, jako je získávání sborových razítek z 

určitých období, zápisy z činnosti sborů a taky místa, kde se nachází patron hasičů sv. Florián 

na našem okrese. 

Do dnešní doby se podařilo zadokumentovat místa, kde je socha sv. Florián umístěna – je to  

v 15ti místech. Někde nám zatím ještě chybí podrobnější informace k místu a získání sochy. 

Další ukázkou jsou razítka sborů z různých období činnosti, zde se nám podařilo již získat 20 

historických razítek sborů, a jak se razítka měnila. Nejvíce razítek se podařilo získat u sboru 

hasičů Plasy a to rovných 7. Dokonce máme i razítka - Pokladna okresní hasičské jednoty, 

Zábavní a dramatický odbor hasičské jednoty, Plzeňská župní jednota, Plaská župní jednota. 

Podařilo se získat zprávy sborů o jejich dlouhodobé činnosti. Zajímavé čtení o činnostech 

sboru za dobu působení několika let jsou dobře zpracované, ale škoda, že zatím máme pouze 

od 4 sborů. 

Podařilo se nám získat historické členské hasičské průkazy. I tyto dokumenty jsou zajímavé a 

záslužné. 

 

Společně s Aktivem Zasloužilých hasičů se rada podílí na přípravách pravidelných setkání 

Zasloužilých hasičů a funkcionářů, letos to bylo již po deváté. Termín setkání byl státním 

svátkem – 28. září – a účastníci se sešli nejprve v Muzeu a galerii Mariánská Týnice, kde si 

prohlédli celou expozici a následovalo posezení v kulturním domě v Dolním Hradišti. Všichni 

Zasloužilí hasiči s titulem obdrželi Pamětní medaili k 100. výročí založení Československa, 

vedoucí aktivu přednesl stručnou zprávu a starostka OSH připomněla významné státní svátky 

naší republiky a přítomné seznámila s dosaženými výsledky na úseku činnosti s mládeží, 

sportovní i ostatních oblastech. Následně se všichni dobře pobavili při dobrém jídle a hudební 

produkci dua Mettronom. 



Na závěr mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za práci, která je dobrovolná a proto více 

náročná a v některých případech nedoceněná. 

 

Poděkování patří paní starostce, která se o nás vzorně stará a Vám všem, kteří nezapomínáte 

na hasičské tradice. 

Až toto setkání bude u konce, tak to bude vlastně už také historie. 

Přeji Vám pevné zdraví a při akcích ve sborech se budeme my, rada historie, těšit na 

setkávání! 

 

Ladislav  K a p i t á n 

vedoucí OR historie 

 

 

 

 
 


