
Zápis z jednání OOR historie a muzejnictví při OSH Blansko 

ze dne 02. 02. 2018 v muzeu města Boskovic.  
 

Zahájení:   11.00 hod 

 Ukončení: 12.45 hod. 

Účast: Pavol Herda – SDH Benešov, Jaroslav Bárta – SDH Roubanina, Antonín Habala – SDH Šebetov, 

Rudolf Krajíček – SDH Knínice, František Nečas – SDH Valchov, Zdeněk Srba – SDH Velenov, Mgr. 

Roman Malach  

  

Program jednání OOR historie a muzejnictví: 

1. Zahájení 

2. Plán práce OOR 

3. Kontrola plnění úkolů 

4. Zprava o stavu kroniky OSH 

5. Příprava uspořádání hasičského dne a 100ho výročí republiky z pohledu hasičů  

6. Různé 

7. Závěr 

K bodu 1. Zahájení.  

Jednání zahájil vedoucí OOR Pavol Herda přivítáním všech přítomných, seznámil s programem jednání.  

 

K bodu 2. Plán práce OOR historie a muzejnictví. 

Bylo dohodnuto konat schůzovou činnost 1 x čtvrtletně, jinak dle potřeby se zaměřením na úkoly vyplívající 

s činnosti komise. 

 

K bodu 3. Kontrola plnění úkolů. 

Bratr Antonín Habala informoval shromáždění představitelů SDH o ustavení OOR historie a muzejnictví. 

Shromáždění představitelů sborů s ustavením komise souhlasí. 

 

K bodu 4. Zpráva o stavu kroniky. 

Do zápisu kroniky je nutné doplnit data. Pavol Herda požádá vedení OSH o doplnění dat. Po doplnění bude 

zápis předán ke schválení VV OSH. Po schválení bude zapsán do kroniky. 

 

K bodu 5. Příprava a uspořádání hasičského dne. 

V letošním roce bude uspořádán II hasičský den. Tento se po domluvě uskuteční ve Velkých Opatovicích u 

příležitosti oslav 145 výročí sboru, nebo při oslavách 100ho výročí vzniku republiky. Hasičský den by se 

uskutečnil v září letošního roku. Projednání zabezpečí Pavol Herda na OSH a Jaroslav Bárta ve Velkých 

Opatovicích. Další jednání k tomuto tématu bude v březnu, kde bude rozhodnuto o termínu, a budou 

zahájeny přípravy tohoto uspořádání. 

 

K bodu 6. Různé. 

Pavol Herda požádá VV OSH o vyžádání výročních zpráv z valných hromad okrsků. 

Návrh na uspořádání dálkové dopravy vody přes tři kraje pod záštitou hejtmanů těchto krajů (Olomoucký, 

Jihomoravský, Pardubický). Nutné projednat se starosty Olomouckého, Pardubického a Jihomoravského 

kraje (Olomouc Vlastimila Švubová – osh.olomouv@seznam.cz, Josef Bidmon – 

ksh.pardubice@seznam.cz, Zdeňka Jandová - starostkakshjmk@seznam.cz - včetně starostů okresů těch 

krajů, kterých se to bude týkat. 

 

K bodu 7. Závěr. 

 Předseda OOR poděkoval Mgr. Malachovi za poskytnutí možnosti provést jednání v prostorách muzea a 

přítomným za účast na aktivním jednání a toto ukončil 
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