
Jednání Okresní odborné rady historie a muzejnictví při OSH Svitavy konané 11. října 

2021 v kanceláři OSH Svitavy 
 

Přítomni: Jaroslav Šimon, Oldřich Kladivo, Vratislav Dittrich, Rudolf Vágner, Dagmar Lišková, 

Michal Počka, Vratislav Stehlík, Jiří Bílek, Petr Bělohlávek, Jan Soural, Jana Havlíčková 
 

Omluveni: Božena Pospíšilová, Ladislav Dvořák, Josef Kopecký, Josef Wilder 
 

Poslední jednání OORHM proběhlo z důvodu koronavirové epidemie před jeden a půl rokem tj. 

13. ledna 2020. 

Zahájení jednání provedl starosta OSH Jan Soural, který společně s Jaroslavem Šimonem řídili 

průběh odborné rady. V úvodu Jan Soural a Jiří Bílek sdělili, že při zasedání nově zvoleného VV OSH 

Svitavy 26. května 2020 bylo provedeno jmenování vedoucích odborných rad. Za vedoucího 

OORHM byl schválen pan Jaroslav Šimon. Ostatní členové rady byli zvoleni na výročních 

shromážděních okrsků. Zvolený náměstek starosty OSH pan Jiří Bílek byl pověřen spoluprací s 

odbornou radou historie a mládeže. 

V úvodu jednání byla členy odborné rady vedena diskuze ke způsobu volby vedoucích odborných 

rad. Byl vyjádřen názor, že o vedoucím své odborné rady by měli rozhodovat její členové a následné 

jmenování by měl potvrdit (schválit) VV OSH. Na dotazy a vysvětlení odpovídali starosta OSH i jeho 

náměstek. 

Následující program: 

1. Projednáván vytvořený dokument „Almanach praporů OSH Svitavy“ 

2. Krátká informace k XVIII. setkání ZH Pardubického kraje 

3. Připravovaná oslava k 150. výročí založení SDH Bystré v roce 2022 

4. Doplňování přehledu historické hasičské techniky na našem okrese 

5. Kronika OSH Svitavy – třídění historických materiálů 

6. Různé 

 

Bod 1 – Byl kontrolován Almanach praporů OSH. V něm jsou písemně i fotograficky zachycené 

podklady 61 praporů. Při prováděné kontrole bylo zjištěno, že ve sborech je ještě devět praporů 

dalších (nově pořízených a také z dřívější doby neuvedených): SDH Polička, Jaroměřice, Dětřichov, 

Široký Důl, Lubná, Radiměř, Stašov, Študlov, Vranová Lhota. Informace z těchto sborů budou do 

Almanachu doplněny. 
Bod 2 – Setkání Zasloužilých hasičů se konalo 18. září 2021 v Horním Třešňovci na okrese Ústí nad 

Orlicí. Krátce se k průběhu vyjádřili pánové Michal Počka, Rudolf Vágner i Vratislav Dittrich. 

Setkání se uskutečnilo pod velkými stany za chladného počasí. I přes snahu pořadatelů to bylo setkání 

neobvyklé. 
Bod 3 – Bysterský hasičský sbor si bude v roce 2022 připomínat 150 let od svého založení. Průběh 

výroční oslavy je ve sboru již připravován. Informaci podával Vratislav Dittrich. Slavnostní valná 

hromada sboru se uskuteční v polovině ledna 2022, hasičská pouť 8. května 2022 a hlavním 

slavnostním dnem bude 16. červenec 2022. 
Bod 4 – Je třeba pokračovat v získávání podkladů o hasičské historické technice u sborů na našem 

okrese. Rudolf Vágner požádal starostu OSH, aby na podzimním Setkání představitelů vyzval 

zástupce sborů k potřebné spolupráci. 
Bod 5 – Starosta OSH pan Jan Soural požádal členy odborné rady o pomoc kronikářce paní Boženě 

Pospíšilové při psaní okresní kroniky. Za tím účelem v úterý 9. listopadu 2021 ve 13 hodin se opět 

členové rady setkají při třídění historických dokumentů po panu Josefu Černém a materiálů OSH, 

které jsou uloženy v kanceláři OSH Svitavy. 

Bod 6 – Setkání představitelů sborů se bude konat 13. listopadu 2021 od 10.00 hodin v Jedlové. 

Starosta OSH ve své hlavní zprávě připomene i práci odborné rady historie. 



Mnoho práce na vytvoření Almanachu praporů odvedl pan Oldřich Kladivo. Vedoucí rady pan 

Jaroslav Šimon navrhl udělit jmenovanému vyznamenání za jeho mnohaletou dokumentační práci. 

Členové rady návrh schválili. 

Následovala informace Jana Sourala k obsahu webových stránek OSH Svitavy. 

Další jednání OORHM se bude konat v pondělí 14. března 2022 od 16.00 hodin v kanceláři OSH. 

Setkání členů odborné rady mělo velmi dobrý průběh, potřebné body byly projednány. 

 

 

                                                                                        Zapsal: Vratislav Dittrich 

 


