Historie Sboru
dobrovolných hasičů
Radnice
Sbor dobrovolných hasičů v Radnicích byl založen na
ustavující schůzi 18. února 1884. Stalo se tak po dlouholetém úsilí
řady radnických občanů, kteří se nespokojili s tím, že formálně
hasiči v Radnicích působili již od roku 1870, kdy byla založena
Hasičsko- tělocvičná jednota Sokol. Ta se však věnovala pouze
tělovýchovné a vzdělávací činnosti. Na zmíněné ustavující schůzi se
stali zakládajícími členy :
MUDr. Karel Kundrát , předseda
Jan Růžička, první místopředseda
Vilém Pollak
František Hörbinger
Antonín Liewald
Jan Růžička ml.
Karel Pik st.
Jan Neuman
Leopold Treulich
Bratři Treulchové
Izraelská obec Radnice
Sbor měl v roce založení v roce založení 63 přispívajících členů.
Činnými členy v době založení sboru byli :
František Preisler, velitel
František Bláha, podvelitel
Již v roce 1884 byl rozhodnutím Hasičské župy Plzeňské uspořádán
15. července župní sjezd a veřejné cvičení za účasti sborů z Kožlan,
Spáleného Poříčí, Škvrňan, Plzence, Šťáhlav, Dýšiny, Zbiroha a
Plas.
V roce 1891 zakoupil sbor na splátky za 653 zlatých od firmy
Flader ze Sorgentalu novou ruční stříkačku, která je nyní zapůjčena

jako exponát v atriu nové stanice HZS PK, stanice Košutka. V roce
1904 zakoupil sbor, opět na splátky, novou parní stříkačku,
tentokrát za 5000,- korun. Parní stříkačka byla v roce 1935
nahrazena motorovou stříkačkou od firmy Stratílek.
28. září 1931 byl položen základní kámen ke stavbě
Hasičského domu a dne 12. června 1932 byl Hasičský dům
slavnostně otevřen.V roce 1950 byla dostavěna místnost pro konání
schůzí. V roce 1979 byla dostavěna garáž pro CAS 32 T 148 a
společenský sál s kapacitou 120 míst, kuchyňským koutem a
výčepem. Sál slouží k pořádání veřejných zasedání městského
zastupitelstva, schůzek klubu důchodců a různých společenských
akcí.
V roce 1994, v rámci oslav 110. výročí založení sboru, získává
sbor Čestný prapor SH ČMS a tento je v roce 2004 dekorován
Čestnou stuhou III. stupně.
V roce 2008 postavili členové sboru ze sponzorských a
vlastních prostředků hospodářskou budovu na dvoře hasičského
domu. Tato tvoří zázemí při každoročních Florianských slavnostech,
které sbor pořádá od roku 1994, kdy sbor slavil 100 let výročí
založení sboru.
Nyní má JSDHO, která je zařazena v kategorii JPO II, celkem
76 členů, z toho 13 žen a jednoho člena do 18 let.
Technicky je pohotovost jednotky zabezpečena CAS 20 TATRA
815 TERRNo1. Toto vozidlo bylo zakoupeno v roce 2008 ze státní
dotace a za finanční podpory města. Ve výjezdové jednotce je
zařazeno 16 členů sboru.
CAS 32 T 148 byla jako nadbytečná prodána obci Volduchy.
Další vozidla sboru jsou DA AVIA 31 a ŠKODA FORMAN.
V objektu budovy je umístněna pobočná stanice HZS
Plzeňského kraje, územního odboru Rokycany.
Současné složení výboru SDH Radnice :
Antonín Rataj starosta sboru
Milan Kroc náměstek starosty
František Kreisinger velitel sboru
Petr Kreisinger zástupce velitele
Jaroslav Karela strojník
Stanislav Vacek referent prevence
František Kreisinger jednatel

Renata Chaloupková hospodář
Renata Fridrichová vzdělavatel
Vendula Krocová kronikář
Luboš Kočka referent MTZ

Členové výboru :
Josef Melich, Luboš Kočka st., Bedřich Milfait, Václav
Chvojka, Martin Kočka.
Kontrolní a revizní komise :
Jiří Fait
František Král
Antonín Karel
Sbor již patnáct let pořádá vždy v květnu tradiční Florianské
slavnosti u příležitosti oslav svátku sv. Floriana, patrona hasičů.
Konání těchto oslav je vždy prezentováno na webových stránkách
města Radnice a jste na ně srdečně zváni.
V letošním roce sbor oslavil 125. výročí založení, u této
příležitosti převzal z rukou starosty města nový sborový prapor, který
byl pořízen za společného financování města a SDH Radnice.
Sbor má ve svých řadách tři členy, kteří byli vyznamenáni
nejvyšším hasičským vyznamenáním, medailí “Zasloužilý hasič“

