
ZPRÁVA PRO SP SDH – 16. 11. 2019 – HORNÍ BĚLÁ 
 

Vážení představitelé sborů, vážení hosté! 

Dovolte, abych vás pozdravil jménem svým a jménem členů OR historie PS, 

kterými jsou p. Miloš Hezký SDH Plasy, p, Milan Štefl SDH Kaznějov, p. Karel  

Fanta SDH Senec  a vedoucí aktivu ZH p. Jaroslav Randa SDH Stýskaly, jako 

hosté se jednání zúčastňovali p. Jiří Beran SDH Zruč, p. Václav Říha SDH 

Senec a starostka OSH  PS p. Alena Foldová a moje maličkost SDH 

Třemošná.          

Rada se scházela nepravidelně, a to v HZ Kaznějov, v HZ Třemošná a v HZ 

Senec,kde se projednávali úkoly které jsme si stanovili na letošní rok. 

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

členové ORH tyto oslavy osobně navštívili: 18. května SDH Senec 105 let a 

SDH Pňovany 130 let, 8. června SDH Trojany 120 let 27. července SDH Obora 

125 le7. září SDH Manětín 150 let a 14. září SDH Rybnice 115 let. 

Rada se průběžně snaží opatřovat hasičské historické materiály jako je získávání 

sborových razítek z určitých období, zápisy  z činnosti sborů a také místa, kde se 

nachází patron hasičů sv. Florián. Zatím máme zdokumentováno 15 

míst, poslední asi 120 cm vysokou sochu jsme objevili při návštěvě zámku 

Újezd nade Mží při setkání ZH s funkcionáři okresu PS . 

Zatím jsme získali 20 historických razítek, a to nejvíce z SDH Plasy, podařilo se 

nám získat historické členské hasičské průkazy i tyto dokumenty jsou z 

historického hlediska zajímavé a záslužné . Také jsme získali unikátní pozvánku 

na sjezd hasičstva Království českého,  který se konal 10. září 1899 v městě 

Berouně a vlak pro delegáty sjezdu z Plzně odjížděl ve 3 hodiny ráno zajímavý 

byl program, který obnášel pouze 3 body.     

Členové rady se podílí na pořádání výstav hasičských předmětů  6. dubna 2019 

Chrást výstava pří otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci – p. Fanta K. a  p. 

M. Tlustý, 25. května 2019 Senec výstava k 105 let založení SDH - p. Fanta K. 

a p. Fanta Petr, 31. srpna 2019 Pivovar Prazdroj výstava při soutěži požárních 

družstev – p. Fanta K., p. Fanta P. a  p.  Šafařík J.  

Pravidelně se zúčastňujeme sekce sběratelů v Přibyslavi, kde členy sekce jsou   

p. Miloš Hezký a  p. Fanta  Karel a Petr. p. Hezký se podílel na vydání poštovní 

známky u příležitosti 150ti let  od požáru Plaského 

konventu.                                                        

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 s Vámi i ostatními členy hasičských sborů. 

Děkuji za pozornost! 

Ladislav  K a p i t á n, vedoucí OR historie 


