
Z Á P I S 

z jednání okresní odborné rady historie, konané 

dne 29. září 2015 v HZ v Kaznějově 

 

Přítomni: p. Kapitán, p. Fanta, p. Hezký, p. Štefl, p. Randa – vedoucí AZH 

Hosté: p. Foldová, zástupci SDH Nevřeň 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) programové a technické zabezpečení VI. setkání ZH a funkcionářů 

3) různé 

4) usnesení a závěr 

 

ad 1)  

Vedoucí OR historie p. Kapitán přítomné přivítal a kontrolou usnesení nadále zjištěno, že se 

úkoly průběžně plní.  

p. Štefl zaktualizuje seznam sborů, vlastnících prapory a po doplnění na kanceláři OSH bude 

tento seznam zveřejněn na webu OSH. 

 

ad 2) 

VI. setkání ZH a funkcionářů proběhne 17. října 2015 ve spolupráci s SDH Nevřeň, v Centru 

Caolinum, začátek ve 13 hodin. p. Foldová předložila pozvánku – přítomnými odsouhlasena. 

Pozvánka bude e-mailem odeslána všem členům VV a všem starostům okrsků, nejpozději do 

2. října. Všem ZH s titulem a hostům (Plzeňský kraj, ústředí SH, HZS PK, starostové OSH 

v kraji, AZH PK, KSH PK a další) bude pozvánka odeslána poštou – neprodleně. 

Zástupce SDH Nevřeň p. Šebková předložila tyto informace: 

- po vzájemné domluvě zabezpečí sbor zvukovou aparaturu 

- po uvítání a krátkých projevech bude následovat kulturní vystoupení MH 

- bude prezentována činnost SDH Nevřeň – video i akční ukázky 

- možnost prohlédnutí celého centra 

- SDH zajistí výzdobu, občerstvení – to bude následně uhrazeno ze zdrojů OSH 

- bude vystaven prapor sboru a p. Foldová doveze prapor OSH 

Vedoucí AZH p. Randa: 

- zajištěna harmonika p. Brabence z Nýřan 

- informace ke krajskému setkání ZH v Trhanově 

p. Foldová: 

- výkonný výbor schválil dárek pro ZH s titulem, všem bude na setkání předán 

- OSH zajistí dopravu ZH na setkání v Trhanově 

p. Štefl: 

- předložil návrh na pamětní button, vybrán motiv a zadána výroba 120ti kusů 



ad 3) 

p. Kapitán:  

- informoval o zdařilých oslavách 125. výročí založení SDH Třemošná – 29. 8. 2015, bylo 

přítomno hodně občanů 

p. Fanta: 

- zrealizoval výstavku 26. 9. při setkání okrsku Hromnice, obdobná výstava se chystá ještě 

v listopadu 

- předložil historické dokumenty, týkající se žehnání praporu, i z těchto dokumentů se bude 

čerpat materiál pro metodickou pomůcku při žehnání praporů, kterou si OR historie dala jako 

dlouhodobý úkol 

p. Hezký: 

- výstavky 870 let kláštera Plasy, hrad Rotštejn u Jihlavy, rýsuje se spolupráce s Českou 

poštou 

 

Po vzájemné domluvě byl stanoven termín jednání OR Historie společně s Aktivem ZH na 

úterý 1. prosince od 17ti hodin v HZ v Kaznějově. 

 

U S N E S E N Í 
OR historie bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení 

- diskusní příspěvky přítomných 

OR historie schvaluje: 

- organizační a technické zabezpečení VI. setkání ZH a funkcionářů 17. 10. 2015 od 13ti 

hodin ve spolupráci s SDH Nevřeň – Centrum Caolinum 

- termín jednání rady společné s AZH na 1. 12. 2015, od 17ti hodin, HZ Kaznějov 

OR historie ukládá: 

p. Kapitánovi – předložit VV organizační a technické zabezpečení VI. setkání ZH v Nevřeni 

- termín do 13. 10. 2015  

p. Foldové – odeslat pozvánky na setkání ZH – neprodleně a po kontrole seznamu praporů 

tento seznam zveřejnit na webu OSH – do 13. 10. 2015  

p. Šteflovi – zaktualizovat seznam sborů, vlastnících prapory –  termín neprodleně 

a zajistit výrobu buttonů pro setkání ZH v Nevřeni - do 16. 10. 2015  

všem členům OR a vedoucímu AZH nadále shromažďovat dokumenty k metodické příručce 

pro žehnání praporů – úkol trvalý 

 

 

zapsala: 

Alena Foldová 


