
 

ZH Plzeňského kraje 

 

Dovolte mně, abych Vás seznámil s činností krajského Aktivu Zasloužilých hasičů Plzeňského kraje . 

Ve vedení krajského aktivu pracujeme ve složení: vedoucí Oldřich Zajíček, členové jsou vedoucí AZH 

z jednotlivých okresů: z okresu Domažlice Václav Marián, z okresu Klatovy Václav Drha, z okresu 

Plzeň- sever Jaroslav Randa, z okresu Plzeň-jih Josef Křen, z okresu Tachov Miroslav Lukeš  a z okresu 

Rokycany Miloš Svoboda. V okrese Plzeň-město nemají žádného ZH a proto ve vedení krajského AZH 

nemají zastoupení. 

Vedení krajského aktivu se sešlo v letošním roce dvakrát. 

První schůzka proběhla dne 15.1.2014 v Plzni v kanceláři OSH Plzeň-jih. 

Vedoucí AZH Pk. Oldřich Zajíček podal informaci ze zasedání republikového aktivu, který se konal 5. a 

6.12.2013 v Dobšicích na okrese Znojmo. 

Dále předal seznam jubilantů pro rok 2014 ke kontrole jednotlivým vedoucím okresních aktivů, který 

slouží pro zasílání blahopřání ZH při životních jubileí. 

Vedoucí AZH okresů v letošním roce zajistili uspořádání následujících akcí: 

- Okres PJ- zájezd do železničního muzea v Lužné u Rakovníka a setkání ZH dne 23.8.2014 ve 

Střížovicích. 

- Okres KT – setkání ZH 24.4.2014 a zájezd do Plzně. 

- Okres Domažlice zájezd po okrese Plzeň-sever ( zámek Manětín a Mariánská Týnice ) a zájezd 

do krajského města Plzně. Slavnostní zasedání ZH a funkcionářů  se uskuteční v polovině 

měsíce listopadu. 

- Okres Plzeň-sever zajistil setkání ZH ve Zbůchu 

- Setkání ZH v letošním roce neuskutečnily v okrese Rokycany a okres Tachov tato setkání 

neprovádí proto, že mají pouze dva ZH a okres Plzeň-město nemá žádného ZH. 

K dnešnímu dni máme v Plzeňském kraji 106 žijících nositelů vyznamenání ZH a z tohoto 

počtu je 6 žen a 100 mužů. 

Jednotlivé okresy: DO- 9 mužů, PJ- 12 mužů, PS- celkem 12 z toho 1 ženu a 11 mužů, RO- 

celkem 16 z toho 1 ženu a 15 mužů, KT- celkem 43 z toho 4 ženy a 39 mužů, TC 2 muže a PM 

nemá žádného žijícího ZH. 

 Od posledního setkání ZH v Plzeňském kraji, které proběhlo v září roku 2013 zemřelo šest ZH.   

Krajské setkání ZH se uskutečnilo 18.9.2014 v Manětíně pod patronací OSH okresu Plzeň – 

sever. Tohoto setkání se zúčastnilo 56 ZH a 12 hostů.  
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Před zahájením prohlídky zámku proběhlo fotografování účastníků setkání. Při odchodu 

každý účastník obdržel fotografii, kterou zajistili hasiči OSH Plzeň-sever. 

Na začátku akce ZH navštívili zámek v Manětíně a pak následoval oběd. Po obědě zahájila 

starostka OSH Plzeň-sever paní Alena Foldová slavnostní zasedání. 

Přivítala všechny ZH a hosty mezi nimi zvláště pak z Krajského úřadu Plzeňského kraje paní  

dr. Liškovou, za Sdružení hasičů ČMS náměstka starosty pana Salivara a vedoucího ústředního 

vedení aktivu ZH pana Netíka, starostu města Manětín mgr. Matušku, za HZS kraje plukovníka 

ing. Pavlase a starostu KSH pana Hanuse . 

Následně přednesl vedoucí AZH Plzeňského kraje Oldřich Zajíček zprávu o činnosti za 

uplynulé období. Starosta KSH František Hanus informoval přítomné o činnosti Krajského 

sdružení hasičů v letošním roce.  

V další části vystoupili vedoucí AZH z jednotlivých okresů, kteří zhodnotili činnost na okresech 

a seznámili přítomné s akcemi , které uspořádali v průběhu letních měsíců.  

Následovala vystoupení jednotlivých hostů, kteří převážně děkovali ZH za práci, kterou 

vykonali a v některých případech ještě dělají pro hasiče. 

Na závěr setkání vystoupil kolektiv 34 hudebníků ZUŠ Plasy pod vedením kapelníka Milana 

Kůsa, které velmi kladně hodnotili všichni přítomní. 

Dovolte mně, abych poděkoval KSH za podporu ZH, vedení OSH Plzeň-sever za perfektní 

přípravu celé akce a v neposlední řadě vedení města Manětín za sponzorský dar. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem OSH, kteří již zajišťovali setkání ZH za velmi vstřícný 

přístup a za podporu nejen organizační, ale i finanční. Věřte, že okresní i krajská setkání ZH 

jsou pro většinu velmi příjemným zážitkem a řada z nás se těší na další setkání. 

 

 

23.10.2014                                                    Oldřich Zajíček 

                                                                                                                                   Vedoucí AZH Pk 


