
Z P R Á V A 

Odborné rady historie pro SP SDH – Druztová 2022 

 

Vážení přátelé, 

 

Dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem členů rady historie pozdravil. Naše rada se 

v uplynulém období oficiálně sešla 2x a neoficiálně 1x, a to při zájezdu Zasloužilých hasičů do 

Chyše. 

Jednání rady se uskutečňuje v HZ v Třemošné, v létě, při velkých vedrech se nemohl zúčastnit 

pouze p. Hezký, ostatní členové se zúčastnili všichni. 

V červenci jsme se seznámili s plánem práce VV a zápisy z jeho jednání, byl domluven plán 

práce naší rady do konce roku 2022 a nastíněn plán práce rady na rok 2023. 

Kladně byl hodnocen zájezd do Chyše – většina členů rady je Zasloužilými hasiči – poděkování 

patří starostce OSH za vzornou organizaci celého zájezdu, včetně dopravy. 

Zájezdu na Hasičské slavnosti do Litoměřic se někteří členové rady zúčastnili, dopravu zajistilo 

SDH Zruč, kterým patří poděkování. 

Nadále rada shromažďuje pamětní listy, medaile a plakety k výročí sborů, zatím se podařilo 

shromáždit 5 kusů – nadále prosíme o poskytnutí těchto materiálů tak, aby byly 

zadokumentovány pro příští generace. 

Dále jsme se zúčastnili při oslavách 110. výročí SDH Nekmíř a 120. výročí SDH Žilov. Na 

okrskových soutěžích jsme vypomáhali jako rozhodčí. 

Podařilo se zajistit z SDH Žihle „Vzpomínky hasiče p. Franka“, historický doklad o zakoupení 

hasičského vybavení SDH Stýskaly, pamětní listy k převzetí hasičských vozů SDH Zruč, pamětní 

medaili SDH Česká Bříza z roku 1913, 29 kusů historických razítek, 3 kusy starých členských 

legitimací, 17 sošek sv. Floriana různých velikostí a 19 zpráv sborů k výročím, vydané brožury 

a 15 kusů historických pozvánek na plesy a bály. 

 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem členům rady historie a Vám všem, kteří tuto 

záslužnou práci vykonáváte ve svém volném čase. Poděkování patří i Vašim rodinným 

příslušníkům. 

Přeji Vám do dalšího období hodně zdraví a úspěchů. 

 

 

Ladislav K a p i t á n  

Vedoucí okresní odborné rady historie 


