
Zpráva OORHM Blansko pro Shromáždění delegátů SDH okresu 
Blansko konané v Kotvrdovicích 5.9.2020

,,Když už se jednou rozhodneš stát se hasičem,
tak koukej dělat jenom to co hasič dělat má
a tak se opravdovým hasičem staň a jím buď.“

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté.

 Za  posledních  pár  let  lze  zaznamenat  velký  nárůst  menších
hasičských muzeí ve sborech po celé naší republice. Ale také nárůst
sběratelů
a nadšenců, kteří se snaží zachovat dědictví našich předchůdců, kteří
po založení sboru z milodarů a svých vlastních finančních prostředků
pořizovali výstroj a výzbroj na hašení požárů. Myslím si, že je správné
uchovat  historii  našich předchůdců a  ukázat  mladé generaci  jejich
zodpovědnost, vztah a sílu udělat vše proto, aby pomohli těm, kteří
potřebovali jejich pomoc.
 Odborná rada historie a muzejnictví byla také založena na okrese
Blansko.
 Dne  15.3.2017  za  účasti  p.Milana  Křivánka,  p.  Antonína  Habaly,
p.  Rudolfa  Krajíčka,  p.  Františka  Nečase,  p.  Pavola  Herdy  a  pana
starosty  OSH Milana Vykydala  zasedala  první  schůzka OORHM, na
které byl zvolen vedoucí Odborné rady p. Herda a kronikář p. Habala.
Současně byl projednán plán činnosti, který přeložil p.Herda.
 21.6.2017 se konalo zasedání OR na stanici v Boskovicích, na kterém
jsme uvítali další nové členy a to p. J. Bártu, p. Z. Srbu a p. Malacha
vedoucího muzea v Boskovicích.
 27.9.2017  proběhla  schůzka,  na  které  byla  proveden  kontrola
zadaných úkolů.
 2.2.2018 projednána příprava oslav k 100. výročí založení republiky,
výstava ve Velkých Opatovicích s hasičskou tématikou. Na návrh p.
Habaly a p. Krajíčka započala příprava akce: ,,Dálková doprava vody
přes tři kraje“.



 Další  jednání  OORHM  proběhlo  v datech  16.3.2018,  12.8.2018,
21.3.2019, 27.3.2019. Na těchto jednáních bylo prvořadým úkolem
zabezpečit  akci  ,,Dálková  doprava  vody  přes  tři  kraje“.  Přes  moji
snahu  tuto  akci  uskutečnit,  jsem  narazil  na  nesouhlas  některých
členů  OR,  což  mě  vedlo  k tomu,  že  jsem  rezignoval  na  funkci
vedoucího OORHM a nadále jsem zůstal pouze jejím členem. Akce se
na návrh OORHM měla uskutečnit v letošním roce 2020, ale z důvodů
pandemie koronaviru Covid – 19 byla zrušena. Bližší informace Vám
může poskytnout p. Bárta a p.Habala.
 Velké  poděkování  patří  všem  členům  OR,  ale  také  sborům  a
jednotlivcům, kteří svým přičiněním společně s OR naplnili význam a
cíl  založení  OORHM.  Dále  chci  poděkovat  všem  těm,  kteří
v posledních letech obohatili  mou sbírku, která se rozrůstá v počtu
rukávových  hasičských  nášivek,  ale  i  jiných  hasičských  předmětů.
Věřím, že jednou a možná brzy Vás budu moct s radostí pozvat do
našeho  hasičského  muzea,  kde  bude  k nahlédnutí  historie  našich
předchůdců,  práce,  činnost  nás  všech  dobrovolných  hasičů  a
zanecháme tak naší mladé generaci námět k pokračování a zachování
historie hasičstva.
 Věřím tomu,
,,Dokud budou mezi námi dobří a obětaví lidé, bude žít i tento sbor
hasičský,  vedený  ideálem  nezištné  a  dobrovolné  pomoci  všem
lidem.“

V Benešově 24.8.2020 

Herda Pavol
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velitel SDH Benešov


