
��• dVORSKý, Josef. Naše vojsko a československý důstojník v projevech T. G. Masaryka. I.–II. 
díl. Hranice nad Bečvou : nákladem vlastním, [1933]. 146, [V] s.; VI obr. příl.

Mimořádný badatelský potenciál má bohatá kolekce odborných literárních prací zahra
niční produkce, kterou tvoří vesměs německé, rakouské, francouzské, ale také italské studie 
zabývající se fenoménem důstojnictva – jeho rolí a posláním ve společenském systému evrop
ských zemí. Jak z rozsahu a skladby knihovny vyplynulo, dr. dvorský jakožto profesor Vojen
ské akademie skutečně pečlivě a systematicky sledoval veškeré trendy ve výchově a výcviku 
důstojnických kádrů. 

Pozůstalost po majoru Phdr. dvorském významně obohatila fondy Referátu historických 
fondů Knihovny VHÚ Praha. Vojenský historický ústav pak naopak zajistí dlouhodobé bez
pečné uložení památek na tohoto významného československého důstojníka a pedagoga, stej
ně jako jejich zpřístupnění široké odborné veřejnosti.

Zdeněk Munzar – Tomáš Kykal
 

zemřel ivan krška 

Phdr. Ivan Krška se narodil v Hranicích 24. července 1932, vzápětí se rodina odstěhovala 
do Brna, kde absolvoval gymnázium a univerzitu (obor archivnictví – dějepis). Poté pracoval 
v Zemědělskolesnickém archivu v Bučovicích a Státním archivu v Brně. V roce 1959 se stal 
archivářem Okresního národního výboru v Hranicích, který však byl hned následujícího roku 
v souvislosti se správní reformou zrušen a dr. Krška se stal zaměstnancem Okresního archivu 
Přerov, kde vedl pracoviště v Potštátě a v Lipníku. do důchodu odešel v roce 1992. Žil v Potštá
tě, zemřel v hranické nemocnici 15. února 2009.

Jeho první publikované texty patří do oboru diplomatiky, později se věnoval především 
regionálním dějinám. Nejrozsáhlejší publikovanou prací byla studie Archiv města Lipníka 
nad Bečvou (Sborník archivních prací 1991). Nejvíce textů věnoval historii Lipníka a Potštátu. 
Pro dějiny Hranicka uveďme několik článků publikovaných ve Zpravodaji města Hranic a láz
ní Teplic n. B.:
K první stávce dělnictva v Hranicích, ZMHLT 1977, květen, s. 4–6 • Hraničtí soukeníci v roce 
1835, ZMHLT 1983, březen, s. 6–8 • K 50. výročí mauzolea na hřbitově v Hranicích, ZMHLT 
1987, listopad, s. 10–11 • Hranice a T. G. Masaryk, ZMHLT 1990, červen, s. 2–3. A zejména 
studii: Okresní národní výbor Hranice 1945–1960, II. severomoravské archivní sympozium 
– Odborná sdělení. Opava 1986, s. 453–495.

Jako archivář uspořádal a inventářem opatřil řadu významných fondů, pro Hranicko zejm.: 
Okresní úřad Hranice (1876–1945) – katalog prezidiálních spisů, Archiv města drahotuš 
(1480–1945), Právovárečné měšťanstvo drahotuše (1629–1940), Archiv města Hranic (1554–
1945), Městský národní výbor v Hranicích (1945–1967), Okresní národní výbor v Hranicích 
(1945–1960), Farní úřad Hranice (1656–1945), Právovárečné měšťanstvo Hranice (1629–1867) 
a mnoho dalších.

Pozornost si zaslouží také jeho práce na nedokončeném projektu dějin Hranic, který se 
zrodil v roce 1967. Úkolem dr. Kršky bylo zpracování dějin města v letech 1850–1918. Práce 
zůstala v rukopise. Jedná se o zhruba 60 stran textu, dnes už ovšem antikvovaných postupným 
zpřístupňováním dalších archivních fondů.

Jiří J. K. Nebeský


