
Zpráva Odborné rady historie za rok 2014 

Odborná rada historie se schází podle potřeby k řešení úkolů. V letošním roce 

jsme se sešli na čtyřech schůzkách. Jedním z úkolů pro radu je každý rok 

uspořádání setkání  Zasloužilých hasičů a dlouholetých funkcionářů sborů 

našeho okresního sdružení Plzeň sever. Letos  se uskutečnilo setkání za pomoci 

celého Výkonného výboru OSH Plzeň sever, ale hlavně za velké pomoci SDH 

Trnová v rámci oslav 110. výročí již V. ročník těchto setkání. Mezi seniory přišli s 

pozdravy – František Hanus starosta KSH Plzeňského kraje, Oldřich Zajíček – 

vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů Plzeňského kraje, Jiří Koza – starosta 

obecního úřadu Trnová a členové Výkonného výboru OSH Plzeň sever. 

Starostka našeho okresního sdružení  Alena Foldová předala pamětní medaile 

150. Výročí založení českého dobrovolného hasičstva. Seznámila přítomné 

s činností Výkonného výboru OSH a především s úspěchy mladých hasičů a 

dorostu. Po té se asi  stovka účastníku za podpory muziky příjemně bavila.  Na 

další již VI. ročník očekávám v diskuzi kde a jak jej uspořádat. 

   Na letním setkání Zasloužilých hasičů zazněl požadavek vytvořit Almanach 

Zasloužilých hasičů a praporů našeho okresu. ORH si rozdělila úkoly a začla 

shromažďovat potřebné materiály a fotografie pro vytvoření  almanachu. Chtěl 

bych Vás požádat, aby jste byli členům rady nápomocni při získávání 

dokumentů.  P. Randa poskládal mozaiku dokumentů o životě a činnosti 

Zasloužilých hasičů. Seznam našich ZH je stále aktualizován na stránkách OSH.  

P. Hezký a p. Fanta během roku několikrát uspořádali výstavky svých hasičských 

sbírek vždy za velkého zájmu veřejnosti.  Na mě ,jako na vedoucím ORH, je 

uvést všechny nashromážděné dokumenty o hasičských praporech do 

elektronické podoby tak, aby se z nich nechal vytvořit almanach. Jak všichni víte 

z minulých sněmů, podklady pro zdokumentování praporů probíhá již poměrně 

dlouho a datumově se pořád odsouvala. V říjnu letošního roku jsem obvolal 

zástupce všech sborů, kteří vlastní historický, současný nebo česný prapor aby 

je přivezli k nafocení do zbrojnice v Kaznějově. Jsem nesmírně poctěn důvěrou 

představitelů sborů, že všichni oslovení prapory v daném termínu přivezli 

k nafocení svých symbolů. Díky tomu máte dnes možnost shlédnout výstavu 

praporů z celého okresu Plzeň sever. Nevím jestli bude ještě příležitost 

shromáždit všechny prapory okresu na jednom místě. 



 

Seznam praporů na okrese Plzeň-sever: 

Historický:            Čestný :   

1.SDH Dolní Bělá    34.SDH Stýskaly ČSPO  

2.SDH Všeruby     35.SDH Kralovice SH ČMS  

3.SDH Manětín     36.SDH Kaznějov ČPO  

4.SDH Nýřany     37.SDH Dýšina  SH ČMS 

5.SDH Město Touškov      38.SDH Manětín ČSPO 

6.SDH Horní Bříza    39.SDH Manětín SH ČMS 

7.SDH Plasy     40.SDH Zruč  SH ČMS 

8.SDH Kralovice     41.SDH Kožlany  SH ČMS 

      42.OSH PS  ČSPO 

      43.OSH PS  SH ČMS 

Současný: 

9.SDH Dýšina     21.SDH Hlince 

10.SDH Tlučná     22.SDH Mrtník 

11.SDH Nýřany     23.SDH Kožlany 

12.SDH Hlince     24.SDH Čivice 

13.SDH Dobříč     25.SDH Žihle 

14.SDH Blatnice    26.SDH Obora 

15.SDH Zruč     27.SDH Chrást 

16.SDH Nevřeň     28.SDH Nekmíř 

17.SDH Bdeněves    29.SDH Hromnice 

18.SDH Křečov     30.SDH Česká Bříza 

19.SDH Manětín    31.SDH Senec 

20.SDH Kralovice    32.SDH Kaznějov 

      33.Vejprnice  



 

Takže v současné době máme:  

Historický – 8 ks 

Současný – 25 ks 

Česný ČSPO – 3 ks 

Česný ČPO – 1 ks 

Česný SH ČMS – 6 ks 

Standarta – 2 ks 

Celkem – 45 praporů 

K těmto praporům náleží 82 stuh    

Seznam praporů máme pěkný, ale je třeba doplnit popisem od každého sboru. 

Někteří již popisy poslali a na některé stále čekám. Do konce listopadu je 

uzávěrka, proto věřím že se starostové sborů ještě před volbami pochlapí a 

podklady zašlou v termínu. 

 V letošním roce  se opět pořádaly historické hasičské slavnosti v Litoměřicích. 

Všem, kdo se účastnili  slavností a přispěli tak k propagaci OSH Plzeň sever 

potažmo Plzeňského kraje bych chtěl ještě jednou poděkovat. Akce byla 

náročná, ale zdařilá.   

   Na minulém shromáždění představitelů jsem Vás žádal o zaslání zpráv 

starostů při výročích sborů, kde je vždy pečlivě zpracovaná historie sboru. 

V letošním roce 2014 nám zprávu neposkytl nikdo. Je to veliká škoda. Co za úsilí 

stojí než taková zpráva vznikne a pak skončí někde v šanonu zastrčená. ORH by 

mohla s těmito daty nadále pracovat a Vaše sbory tak propagovat.  

V roce 2015 oslaví kulatá výročí sbory:  

70.let – Bezvěrov, Rochlov, Přehořov, Zbůch, Uherce 

110. let – Tlučná 

120. let – Chotiná, Hrádecko  



   Přichází čas Výročních valných hromad, kde budeme hodnotit končící rok 

2014, volit si nové představitele chlubit se dosaženými úspěchy, předávat si 

zasloužená vyznamenání, ale i počítat pokladničky, kolik financí máme na ten 

rok nadcházející. V době dnešních technických vymožeností, které při naší práci 

využíváme, nezapomeňte prosím ve Vaší zprávě vzpomenout našich pradědků a 

dědků, kteří měli jenom helmu, sekerku, vědro, ale měli velkého ducha – 

pomáhat bližnímu.     

  Přeji Vám v nadcházející vánoční době hodně klidu, pohody a hlavně zdraví 

Vám i Vašim rodinám, které nás v naší práci podporují. 

 

ŠTEFL Milan  vedoucí ORH 


