
Zápis z jednání Krajské odborné rady historie a muzejnictví konané
8. března 2022 od 13.30 hodin v kanceláři KSH v Pardubicích

Přítomni: Ladislav  Dvořák  –  vedoucí  KORHM,  František  Pecka  –  vedoucí  OORHM
Chrudim, Vladimír Urlich – vedoucí OORHM Pardubice, Petr Motl – vedoucí OORHM
Ústí nad Orlicí, Jaroslav Šimon – vedoucí OORHM Svitavy, Josef Bidmon – starosta KSH
Pardubického  kraje  a  1.  náměstek  starostky  SH ČMS,  Hana  Stará  –  inspektorka  KSH,
Vratislav Dittrich

Program: 
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Setkání historiků a kronikářů na zámku v Řitce
3. Informace z jednání ÚORHM
4. Setkání historiků, sběratelů a filatelistů v Poličce
5. Informace – Litoměřické slavnosti
6. Zmapování hasičské historické techniky v okresech
7. Informace starosty KSH
8. Různé

1) Jednání zahájil starosta KSH Pardubického kraje p. Josef Bidmon. Další průběh KORHM
řídil p. Ladislav Dvořák. K navrženému programu nebylo připomínek.

2) Podrobné informace ze setkání historiků a kronikářů, které probíhalo 16. ledna 2022 na
zámku v Řitce na okrese Praha-západ, sdělili pánové Ladislav Dvořák a František Pecka,
kteří se setkání zúčastnili. Na setkání bylo jak více jak 30 účastníků z celé České republiky.
Zázemí pro průběh jednání velmi kladně hodnotili a do programu bylo celkem zařazeno
sedm prezentací  věnovaných hasičské historii.  Připravená akce ukázala,  jak je  možné si
velmi dobře předávat zkušenosti v oblasti historie a kronikářství.

3) Následovala informace p. Ladislava Dvořáka o zasedání ÚORHM 10. listopadu 2021 v
zasedací místnosti HVP, Římská, Praha-Vinohrady a druhého zasedání z 16. ledna 2022 v
konferenční místnosti zámku Řitka. Vedoucím ÚORHM je p. Václav Liška, Pardubický kraj
v  odborné  radě  zastupuje  p.  Ladislav  Dvořák,  tajemnicí  rady  je  pí.  Petra  Myslínová
Cejpková.  Ústřední  odbornou  radu  na  jednáních  a  rozhovorech  CTIF  zastupují  pánové
Václav Liška a Jakub Černý. Ústřední odborná rada bude mít v roce 2022 čtyři jednání.
Ústřední odborná rada připravuje konferenci na téma „Hasičský prapor – náš symbol“.Do
jednání této rady jsou zařazována připravovaná významná hasičská výročí a oslavy v roce
2022. Hasičská pouť v Hostýně proběhne 30. dubna 2022.

4)  Členové KORHM schválili  uskutečnit „Setkání historiků, sběratelů a filatelistů“ KSH
Pardubického kraje v letošním roce 2022 v Poličce. Do programu bude zařazena prohlídka
závodu  THT  Polička,  návštěva  hradu  Svojanova  a  společné  jednání  v  zasedacím  sále
výrobního závodu.  Termín bude upřesněn po jednání s  ředitelem THT Ing.  Stanislavem
Červeným a kastelánem hradu Svojanov p. Milošem Dempírem.

5) Probíhají jednání organizačního výboru pro pořádání „Litoměřických slavností“ 11. a 12.
června 2022. Zde také bude provedeno celostátní vyhodnocení soutěže „PO očima dětí“.



6)  K  problematice  zmapování  hasičské  historické  techniky  v  jednotlivých  okresech  se
vyjádřili vedoucích odborných rad pánové František Pecka, Petr Motl, Vladimír Urlich a
Jaroslav  Šimon.  Získávat  celkový  přehled  o  této  technice  probíhá  již  dlouhodobě  a  na
úrovni jednotlivých okresních sdružení se zatím tento úkol nedaří vždy dobře zajišťovat. K
historické technice byla členy odborné rady vedena poměrně širší diskuze. Dobrý příklad o
historické hasičské technice uvedl p. Petr Motl z OSH Rychnov nad Kněžnou, který k této
problematice dokázal vydat svůj zajímavý almanach.

7) Starosta KSH p. Josef Bidmon podal obsáhlou zprávu k činnosti krajského sdružení za
uplynulé období. Mnoho povinností a úkolů bylo potřeba zajišťovat v době koronavirového
nebezpečí  covidu-19.  Ruskem zahájený válečný  konflikt  24.  února  2022  proti  Ukrajině
způsobil   v  celé  České  republice  a  také  v Pardubickém kraji  nutnost  zajišťovat  mnoho
potřebných úkolů  pro bezpečnost, ale také poskytovat pomoc pro  Ukrajinu a ukrajinské
uprchlíky.  Zdůraznil  velkou  pomoc  ze  strany  všech  hasičů,  chválil  velmi  dobře
organizovanou  činnost  v  „Krajském  skladu  humanitární  pomoci“  v  České  Třebové.  V
sobotu  5.  března  a  v  neděli  6.  března  byl  členem  krajské  humanitární  skupiny,  která
odvážela potřebný materiál do Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Další  informaci  věnoval  připravovaným  soutěžím  v  Pardubickém  kraji  i  mistrovským
soutěžím v požárním sportu v České republice v roce 2022. Na krajském sdružení zatím
existuje  tzv.  rozpočtové  provizorium.  Připomenul  termín  pro  krajské  setkání  vedoucích
mládeže 24. září 2022 v Ostřetíně. Je svoláno k výročí 50 let od založení celostátní hry
Plamen. Pozvání pro vedoucí mládeže na tuto oslavu budou zajišťovat všechny čtyři OSH.
Připomenul,  že  byla  podepsána  dohoda  mezi  Ing.  Janem Aulickým  a  vedením Ústředí
hasičů o jeho odstoupení z funkce ředitele kanceláře starostky SH ČMS k 28.2.2022. Uvedl,
že  ke  konci  roku  bude  vyhlášeno  výběrové  řízení  na  funkci  ředitele  kanceláře  Centra
hasičského hnutí v Přibyslavi. Pan Jiří Pátek podal žádost o uvolnění z této funkce. Dosáhl
věku 70 let a chce odejít do starobního důchodu.

8) Různé
- p. František Pecka předložil ukázku velmi zajímavé publikace „Jak vést kroniku obcí a
měst“,  vydanou  v  roce  2006.  Podrobněji  se  zabýval  úkolem  spojeným  s  doplňováním
seznamů hasičů „Naši mrtví“,  kteří  byli za II.  světové války popraveni nebo umučeni v
koncentračních táborech.  Členové odborné rady obdrželi  tento seznam, je  ale neúplný a
bude potřeba ho podle možností získaných z podkladů jednotlivých okresních sdružení a
sborů doplňovat.
- p. Vratislav Dittrich připomenul významné 150. výročí SDH v Bystrém. Tento hasičský
sbor patří k nejstarším sborům v okrese Svitavy. Oslavou k tomuto výročí bude „Hasičská
pouť“ uspořádaná v Bystrém 8. května 2022 se zahájením mše svaté v kostele v 8.00 hodin.
Hlavním slavnostním dnem bude 16. červenec 2022 – sobotní odpoledne se zahájením od
13.00 hodin před hasičskou zbrojnicí.
- pí. Hana Stará podala informaci ke 150. výročí založení SDH v Chrudimi. Slavnost se
uskuteční 3. září 2022 a následující den 4. září bude probíhat k tomuto výročí mše svatá. Při
této příležitosti bude požehnán nový prapor OSH Chrudim, který zhotovila odborná firma
Velebný& FAM. S podrobným popisem praporu nás seznámila společně s p. Františkem
Peckou.
- p. Ladislav Dvořák přítomným členům předložil nabídku knihy od Josefa Nitry „Pompiéři,
požárníci, hasiči“ vydanou v roce 2021, popisující celou historii hasičství.



Do  závěrečného  usnesení bylo  navrženo  -  pokračovat  v  práci  věnované  zmapování
historické hasičské techniky, nadále doplňovat přehledy hasičských praporů v jednotlivých
okresních hasičských sdruženích a připravit zdárný průběh setkání historiků v Poličce.

Průběh  celého  jednání  KORHM byl  velmi  zdařilý  a  setkání  probíhalo  ve  velmi  dobré
přátelské atmosféře.

Doplněk: 
Při zpáteční cestě domů nás p. Petr Motl pozval ke krátké návštěvě hasičské klubovny SDH
ve  Vysokém  Mýtě.  Je  zajímavá  a  pěkně  uspořádaná.  Zároveň  nám  věnoval  rozsáhlý
Almanach vydaný ke 150. výročí založení SDH Vysoké Mýto v roce 2021. Je autorem této
publikace.

                                                                         Zapsal: Vratislav Dittrich


