
AKTIV Zasloužilých hasičů – Druztová 2022 

Vážené hasičky, vážení hasiči, hosté! 

Na okrese Plzeň – sever bylo od roku 1988 uděleno 44 titulů Zasloužilý hasič. Tím prvním byl 

pan Miloslav Ulč ze Zruče, a dále to byli hasiči p.Václav Rajšl z Nevřeně, p. Jan Motyčka ze 

Zbůchu, paní Alžběta Tauerová z Pňovan, p. Jaroslav Adámek z Kozolup, Vám všem dobře 

známý pan  Jaroslav Frána ze Všerub a pan Josef Vondraš z Plas, p. Stanislav Randa z 

Doubravky,p. Bohumil Štál z Lozy, p. František Pešík z Brda, který byl mimo jiné nejstarším ZH, 

jeho rok narození 1916 a rok úmrtí 2011, p. Bohumil Frank za Žihle, p. Václav Kandler ze 

Zhořce, p. Vladimír Salzman ze Zruče, p. Miloslav Žák z Kozolup, p. Josef Sak z Úněšova,                

p. Bohumil Klement z Dýšiné, p. Lubomír Filip z Tlučné, p. Jaromír Mudra z Kralovic, p. Jaroslav 

Novák ze Stýskal, nezapomenutelný hasičský nestor Míra Plaščiak ze Žichlic a p. Karel Kuchař 

z Kralovic - všichni přinesli pro hasičskou myšlenku vždy něco nového a pozitivního a byli svou 

činností a obětavou prací příkladem mladé generaci a také známými nejen na okrese a v kraji, 

ale mnohdy i celorepublikově, kdy zastávali funkce v okresních, krajských i republikových 

výkonných výborech a radách nebo jako rozhodčí a vedoucí mládeže. 

V současné době náš aktiv má dvacet členů, poslední tituly získali p. Jaromír Šebek a p. Jaroslav 

Kašpar oba z Nevřeně, p. Ladislav Kapitán z Třemošné a p. Karel Laub z Blatnice. 
 

Naše letošní setkání bylo uskutečněno 9. června. Byli jsme se podívat ve výcvikovém areálu p. 

Josefa Váni v Mlýncích, následoval společný oběd v zámecké restauraci v Chyši a také 

prohlídka zámku Lažanských, kde nás provedla samotná p. Lažanská. Setkání bylo zajímavé a 

opět jsme se vzájemně sešli a příjemně si popovídali. 
 

22. září jsme byli pozváni na setkání všech Zasloužilých hasičů z Plzeňského kraje, které se 

konalo v okrese Tachov. Po prohlídce krásného kláštera následovalo setkání s vedením 

hlavního spolku SH ČMS a vedením KSH Pk. 
 

Byl jsem delegován za náš okres na slavnostní setkání k 50. výročí hry Plamen, které se konalo 

5. listopadu v Přibyslavi – setkalo se mnoho přátel, kamarádů, rozhodčích a vedoucích. 
 

Chtěl bych upozornit na nešvar, který se bohužel „vyskytuje“ i u našich jak starších, tak 

mladších členů, a to na „ověšení“ již neplatných odznaků a medailí.  
 

Připravuje se nové znění našich stanov – je důležité, aby byly stanovy dány do souladu 

s platnými předpisy a zákony ČR. Ale je také nanejvýš důležité, aby se důsledně dodržovaly 

prováděcí předpisy, kterými jsou Jednací, Organizační a Volební řád, včetně dalších předpisů 

jako je Statut vyznamenání, Stejnokrojový předpis a další. 
 

Ve zprávách přede mnou již zaznělo několik poznámek o akcích, kterých jsme se jako členové 

AZH zúčastnili, tak je nebudu opakovat.  Připomenu jen říjnové přátelské setkání v Nevřeni 

k příležitosti 50. výročí hry Plamen – tady se sešlo několik přátel a bylo příjemné poslechnout 

si historii Plamenu na našem okrese i současné vynikající výsledky naší mládeže. 

Závěrem bych Vám chtěl popřát hezké vánoční svátky a hodně zdraví do dalších let!!! 

 

František H a n u s, vedoucí Aktivu ZH při OSH PS 


