
ZPRÁVA 

Okresní odborné rady historie 
  

Vážené hasičky, vážení hasiči, přátelé! 

 

Odborná rada historie pracovala ve složení p. Kapitán – SDH Třemošná, p. Říha – SDH Senec, 

p. Fanta – SDH Senec, p. Ekstein – SDH Vejprnice, p. Hezký – SDH Plasy a jako konzultant              

p. Fanta ml. – SDH Senec. 

Na svém jednání jsme se sešli poprvé 22. července v HZ Třemošná. Seznámili jsme se 

s usnesením shromáždění starostů OSH a usnesením VI. sjezdu SH ČMS. Dále jsme byli 

seznámeni s výsledky soutěží mladých hasičů a dorostu na republikové úrovni. p. Fanta st.           

v diskusi vznesl návrh, aby na podzimním shromáždění představitelů SDH byly osloveny sbory, 

které vydaly pamětní medaile a zda by bylo možné tyto sbory požádat o fotografii a stručný 

popis tohoto ocenění.   

Dále členové rady shromažďují starší razítka sborů, případně okrsků a historických 

dokumentů, fotografií sošek sv. Floriana a výročních zpráv o založení sborů – zde bych rád 

požádal představitele sborů, tam kde byly pořádány oslavy výročí, aby buď na kancelář OSH 

nebo poštou zaslali hodnotící zprávy. 

Chválím skvěle připravené oslavy 115. výročí založení sboru v Nevřeni, kterého jsem se osobně 

zúčastnil – sbor k této příležitosti vydal velmi pěknou knihu, která zmapovala celou dlouhou 

historii a úspěchy sboru v Nevřeni.  

Začátkem září jsem se společně s některými členy rady zúčastnil krajského setkání Zasloužilých 

hasičů v Horšovském Týně, které bylo kvalitně připraveno. 

Druhé jednání rady historie bylo tzv. neplánované – sešli jsme se 18. září na oslavách 110. 

výročí SDH Česká Bříza, kde jsme společně se starostkou OSH předali ceny a diplomy za 

umístění v okresní soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže. 

Poslední setkání v letošním roce bylo společné s Aktivem Zasloužilých hasičů v Oranžerii 

zámku Manětín. Místní sbor zajistil pěkné prostředí, skvělé pohoštění i posezení 

s harmonikou. Společně jsme si připomněli 103. výročí vzniku Československé republiky a také 

nás pozdravil p. Jan Kumpán z OSH Domažlice. O rekonstrukci a znovuzrození Oranžerie, nám 

poutavě povyprávěl kastelán zámku Manětín p. Karel Mašek. Členové rady prodiskutovali 

možný plán činnosti na rok 2022, který bude předložen na jednání výkonného výboru 

v prosinci. 

Závěrem bych chtěl poděkovat jak členům rady, tak především Vám, kteří se historii svých 

sborů náležitě věnujete. Bez podpory rodiny by to nešlo, takže i tam míří mé poděkování. Všem 

přeji hodně zdraví a do dalších let hodně úspěchů. Na úplný závěr jsem si vypůjčil jedno 

z hasičských desater: „Nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.“ 
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