
Z á p i s 
z jednání odborné rady historie, konané 2. června 2015 v HZ Kaznějov 

 

Přítomni: p. Štefl, p. Kapitán, p. Randa, p. Fanta, p. Hezký, p. Foldová 

Host: p. Slach 
 

Program jednání: 

1) zahájení 

2) návrh na vedoucí OR 

3) organizační záležitosti 

4) usnesení a závěr 
 

ad 1) 

Úvodní slovo pronesla starostka OSH p. Foldová, poděkování za možnost konání schůzky v HZ 

v Kaznějově. Přivítání přítomných hostitelem p. Šteflem. 
 

ad2) 

Po vzájemné konzultaci mezi přítomnými členy OR historie je rozdělení funkcí následující: 

p. Randa – vede Aktiv Zasloužilých hasičů 

p. Fanta – zodpovídá za výstavy, historická výzbroj, výstroj, hasičská vyznamenání, apod. 

p. Hezký – výstavy, filatelie, jednatel sekce sběratelů Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi 

p. Kapitán -  koordinace činnosti, vedoucí OR 

p. Štefl a p. Foldová – administrativa, archivace historických materiálů 
 

ad 3) 

p. Štefl: 

-  vyjádřil nespokojenost s tím, že ústřední OR historie ani krajská nefunguje, okresy si tzv. 

vymýšlí náplně své činnosti a pak to vypadá, že se činnost OR historie zaobírá na našem OSH 

pouze setkáním ZH a funkcionářů, tento stav jej velmi mrzí 

- za poslední volební období se podařilo vydat publikaci, která mapuje Zasloužilé hasiče a 

prapory našeho okresu, což byl v mnoha směrech dost náročný úkol, který se podle jeho 

názoru velmi povedl 

- sbory, které vlastní prapory, jsou aktualizovány v tabulce, kterou pošle na kancelář OSH a 

tato tabulka pak bude rovněž vyvěšena na webu OSH 

- návrh na metodický návod při žehnání praporu – CHYBÍ, je to jeden ze stěžejních úkolů, 

který bychom jako rada měly zpracovat  

p. Foldová: 

- vyjádřila souhlas s rozdělením „kompetencí“ v OR historie a na nejbližším jednání 

výkonného výboru bude vedoucí rady navržen do funkce 

- další setkání ZH a funkcionářů, v pořadí již šesté, je naplánováno na 17. října 2015 – bude ve 

spolupráci s SDH Nevřeň a okrskem Všeruby v novém Centru CAOLINUM, je potřeba sehnat 

hudebníky, kteří by v druhé části setkání přítomným zahráli 

- setkání se již uskutečnila: 2010 – Hromnice, 2011 – Studená, 2012 - Pláně, 2013 – Zbůch, 

2014 – Trnová 



- doporučuje, aby rada byla nápomocná představitelům sborů při udělování vyznamenání a 

vyhledávání těch zasloužilých členů pro udělení titulu ZH 

- v elektronické podobě nadále povede návrhy na republiková vyznamenání, včetně 

fotografií, především titulu ZH, v papírové formě bude shromažďovat p. Randa 

p. Randa: 

- hudbu na 17. 10. se pokusí zajistit 

- upozornil na štítky na žerdě praporů, které se dříve udělovaly, je to dobrá připomínka, bylo 

by vhodné najít toho, kdo by takové štítky byl schopen vyrobit 

p. Fanta: 

- připravil výstavu k 115. výročí SDH Tlučná 

p. Hezký: 

- výstavy 870 let Města PLASY, 200 let výročí rodu Metternicha v Plasích, společně s kolegy 

připravuje výstavu u Jihlavy 

Příští jednání OR historie bude 29. září od 18ti hodin v HZ v Kaznějově. 
 

USNESENÍ: 

OR historie bere na vědomí: 

- všechny diskusní příspěvky přítomných 

- rozdělení kompetencí v OR 

- příští jednání OR na 29. září od 18ti hodin v HZ v Kaznějově 

OR historie navrhuje VV: 

- určení vedoucího OR historie p. Ladislava Kapitána 

OR ukládá: 

p. Šteflovi 

- zaslat na kancelář OSH aktualizovanou tabulku praporů OSH Plzeň-sever – do 15. 6. 2015  

p. Randovi 

- zajistit hudebníky pro setkání ZH v Nevřeni – do 30. 6. 2015  

p. Foldové 

- nadále vést elektronickou evidenci vyznamenání a návrhů, především republikových – úkol 

trvalý 

všem členům OR historie 

- zpracovat metodický pokyn pro žehnání praporu – úkol dlouhodobý 

- být nápomocni představitelům sborů při návrzích na vyznamenání – úkol trvalý 

- aktivně se podílet při oslavách a výročí sborů 

- úzce spolupracovat s Aktivem Zasloužilých hasičů jak okresním, tak krajským – úkol 

trvalý 

 

zapsala: Alena Foldová 

 

 

 

 


