
Bratři a sestry hasiči,

dne 18.10.2008 náhle ve věku 62 let zemřel starosta OSH Prachatice bratr Josef Harvalík. Poslední 
rozloučení proběhne v pátek 24.10.2008 od 14hodin v chrámu Páně v Lažišti. Následují stručné 
informace pro sbory které se zúčastní. 

13:00 příjezd 
13:15 nástup - pod velením bratra Františka Rokůska 
13:30 přiveze pohřební ústav rakev 
14:00 mše v kostele (cca 40 minut)
14:00 -14:40 vytvoření špalíru od brány kostela k pohřebnímu vozu který bude stát ve spodní části 

náměstí - pod vedením bratra Františka Rokůska 
14:40 před kostelem na náměstí smuteční řeč (okrsek, okresní sdružení) 
14:50 přesun rakve špalírem do pohřebního auta 
15:00 odjezd pohřebního auta za zvuku sirény a blikání majáků hasičských aut 

Na náves budou vpuštěna pouze hasičská auta, civilní zůstanou za zákazy vjezdů na příjezdových 
cestách.  Koordinaci  mají  na starosti   profesionální  hasiči.  Počítejte  s  tím že  pokud nepřijedete 
hasičským  autem,  můžete  jít  i  několik  minut  pěšky!!!  Hasiči  se  dostaví  ve  vycházkových 
uniformách, v případě že povezete prapor prosím, aby jste to nahlásili mě na níže uvedený telefon. 
U praporu bude stát jeden člověk taktéž ve vycházkové uniformě, na hlavě bude mít brigadýrku, na 
rukou bílé rukavice. Pokud budete dávat za sbor věnec, člověk který ho bude ve špalíru držet, by 
také  měl  mít  bílé  rukavice.  Vždy  příslušný  člen  sboru  s  věncem  bude  stát  ve  špalíru  od
vstupní  branky ke kostelu.  Tam zůstane po celý obřad,  proslovy,  i  odjezd  auta.  Po odjezdu je 
půjdeme umístit na hrob.  Kostel je malý očekáváme účast řádově 500 hasičů, prosím Vás touto
cestou,  abyste  na  mši  zůstali  venku  a  nechali  tak  prostor  v  kostele  pro  rodinu  a  příbuzné.
Prosím  aby  jste  informovali  sbory  v  rámci  svého  okrsku  a  o  kázeň  na  smutečním  obřadu.
V případě nějakých dotazů a nejasností mě kontaktujte na telefonu 607829028. 

S pozdravem Helena Fiedlerová 
1. náměstek starosty 

PS: Dne 15.11.2008 od 9 hodin ve Vlachově Březí proběhne shromáždění představitelů sborů. 
ÚČAST NUTNÁ!!!!! Nevím jestli bude v mých silách obeslat sbory, takže prosím Vás i tuto 
informaci šiřte mezi sebou navzájem! 


