
Jednání  Okresní odborné rady pro historii při OSH Svitavy konané 26. 3. 2015 

v kanceláři OSH Svitavy 

 

Přítomni:  Ladislav Dvořák, Vratislav Dittrich, Jaroslav Šimon, Rudolf Vágner, Vojtěch Zindulka, Michal 

Počka,  Jan Soural – starosta OSH Svitavy 

Omluveni:  Josef Černý, Oldřich Kladivo, Josef Kopecký, Dagmar Lišková, Ladislav Müller 

Jednání řídil Ladislav Dvořák – přivítal přítomné členy odborné rady historie a seznámil je 

s programem.  

1. Informace ze Shromáždění delegátů SDH okresu Svitavy 14.3.2015 v obci Telecí 

2. Představení a vystoupení nového starosty OSH Svitavy pana Jana Sourala 

3. Určení způsobu volby vedoucího odborné rady historie, zástupce a zapisovatele 

4. Záměr sběratelské skupiny vytvořit katalog medailí a odznaků 

5. Dokončení almanachu o praporech a charakteristika SDH 

6. Zmapování staré techniky v okrese Svitavy 

7. VII. propagační jízda SH ČMS, která povede přes okres Svitavy 

8. Rozdělení okrsků  jednotlivým členům rady 

9. Soutěž kronikářů 

10. Bod č. 14 ze zápisu z 26.1.2015 se posouvá  k uskutečnění příštího jednání 

Bod 1 a 2 – K oběma bodům potřebné informace sdělili Ladislav Dvořák a nově zvolený starosta 

OSH Svitavy Jan Soural. Shromáždění delegátů SDH okresu Svitavy, které proběhlo 14.3.2015 

v obci Telecí bude mít svůj průběh uveden na webových stránkách OSH Svitavy. Oba vyjádřili 

poděkování SDH Telecí a Jaroslavu Šimonovi za bezchybné prostředí jednání, úžasnou výstavu a 

vše další k setkání delegátů potřebné. Laťka pro takováto významná jednání byla v Telecí vysoko 

nastavena.  

Bod 3 – Okresní rada historie a muzejnictví navrhla pro jednání VV OSH Svitavy 1.4.2015 schválit 

do funkce vedoucího odborné rady Ladislava Dvořáka, do funkce zástupce Jaroslava Šimona a 

zapisovatele Vratislava Dittricha. 

Bod 4 – Ladislav Dvořák podal zprávu k záměru sběratelské skupiny vytvořit katalog medailí a 

odznaků. Žádal členy rady o spolupráci. Při projednávání tohoto bodu se na dotaz Jaroslava 

Šimona jakou formou máme být nápomocni, rozvinula se diskuze. Závěr – zajímavou sbírku je 

třeba ofotit a zaslat komisi sběratelů, která rozhodne o možnosti zařazení do katalogu.  

Bod 5 – Znovu byl podrobně projednáván okruh nedostatků pro dokončení almanachu o 

praporech a sborech SDH Svitavy. Některé hasičské okrsky mají úkol splněn, v mnoha okrscích je 

stále mnoho nedostatků.  

Bod 6 – Ke zmapování staré techniky v okrese Svitavy se připravuje jednotný písemný doklad 

„katalogový list historické techniky“. Podle dotací bude snaha vytvořit almanach, případně 

katalog historické techniky. 



Bod 7 – Členové odborné rady vyslechli komentář a návrh plánované VII. propagační jízdy 

z Ostravy do Pardubic (ze sjezdu na sjezd) přes náš svitavský okres. V našem okrese bude 

propagační jízda začínat 30. června v Jaroměřicích. Předpokládaná cesta bude směřovat přes 

Jevíčko, Velké Opatovice, Letovice, Trpín, Hartmanice, Baldu, Květnou, Trstěnici, Čistou, Dolní 

Újezd, Desnou, Poříčí, Budislav, Proseč, Skuteč… dále do Pardubic. Vše potřebné pro ubytování a 

stravování účastníků VII. propagační jízdy je připraveno. 

Bod 8 – Členové ORH budou zajišťovat podporu dokončení almanachu ve svých okrscích ve 

spolupráci se členy VV OSH. Michal Počka přislíbil pomoc v okrscích Chornice, Městečko Trnávka 

a Moravská Třebová.  

Bod 9 – CHH v Přibyslavi a Ústřední odborná rada pro historii a muzejnictví vyhlásily XIII. ročník 

soutěže hasičských kronikářů ve třech oblastech. Přihláška do soutěže by měla být splněna 

k 1.4.2015 na adresu CHH Přibyslav. Soutěžní práce má být předána do 30.11.2015. Do 

historického zaměření – Menšinové sbory dobrovolných hasičů se přihlásil Michal Počka. 

Bod 10 – Diskuze: Michal Počka seznámil členy ORH s jeho písemnými pracemi o historii hasičů ve 

svém sboru, okrsku a MŠLZ. V současné době je jmenovaný pověřen OSH Svitavy sbírat potřebné 

historické materiály o německých hasičských sborech na území Sudet v našem okrese.  Na dotaz 

Vratislava  Dittricha k zajištění hodnocení okresní soutěže „PO očima dětí“ bylo starostou OSH 

Janem Souralem  sděleno – hodnotící literární a výtvarné práce je třeba předat na OSH Svitavy 

nejpozději k 15.4.2015. 

Vedoucí odborné rady požádal přítomné, aby do příštího jednání  přivezli sebou hasičské 

zajímavosti, případně sbírky, … Průběh jednání byl splněn, byl veden v přátelském a pracovním 

duchu. 

 

                                                                           Zapsal: Vratislav Dittrich 

 

 

 


