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Vzdělávání
hospodářů
a revizorů

Pietní akt
k 74. výročí
osvobození země od fašismu

Voda přes tři kraje
Odborná rada historie okresu
Blansko zvažuje myšlenku realizovat dálkovou dopravu vody
přes tři kraje – a to Olomoucký,
Jihomoravský a Pardubický kraj.
Jedná se o dopravu vody ručními
hasičskými stříkačkami. Délka
trati je cca 6 km. Protože se jedná
o akci náročnou, je potřeba v prvopočátku zjistit zájem sborů a zajistit
patřičný počet stříkaček (80 ks).
Proto chci oslovit Vás hasiče, kteří
chtějí tuto akci podpořit, aby se včas
zaregistrovali. Termín byl navržen
7. září 2019. Délka trati je cca 6 km
a povede od Horního Štěpánova
(kraj Olomouc), přes obec Úsobrno
(kraj Jihomoravský) do Jaroměřic
(kraj Pardubický).Při zajištění
zmíněných posádek s ručními hasičskými stříkačkami, bude podrobně
vypracovaný plán a včas zaslán na
sbory. Potvrzení o účasti je potřeba
zaslat nejpozději do 15. června na
adresu pavolherda@seznam.cz,
bližší informace na tel. 605 369 049
p. Herda.

V sobotu 4. května 2019, v den
oslav svátku sv. Floriána – patrona
hasičů, se v multimediálním sále
K rajského úřadu Libereckého
kraje sešlo více jak 80 hospodářů
a revizorů Sborů dobrovolných
hasičů z Libereckého kraje na
odborný seminář. Na programu
semináře bylo seznámení hospodářů sborů s vedením účetnictví
a činností s tím souvisejících
(např. daňová přiznání apod.),
informace z ekonomické oblasti
SH ČMS, informace k účtování
dotací z Krajského úřadu. Dále
povinnosti revizor ů při jejich
kontrolní činnosti v návaznosti na Stanovy SH ČMS a další
předpisy. Nad touto akcí převzal
záštitu hejtman Libereckého kraje
Martin Půta, lektorskou činnost
zajišťoval zástupce oddělení krizového řízení Libereckého kraje
Mgr. Arnošt Svárovský, zástupce
ekonomického odboru ústředí SH
ČMS Ing. Ivan Jirota a Krajského
sdružení hasičů Libereckého kraje
Ing. Jiřina Brychcí.

U příležitosti svátku sv. Floriána se řada stanic HZS otevřela veřejnosti.Nechyběly ani atraktivní ohňové efekty. Foto mf.

Hasiči hrdinové aneb neprávem zapomenutý odboj
Československé dobrovolné
hasičstvo plnilo vždy věrně svoje
národní povinnosti. Je pravda,
že v letech 1870 vznikaly první
české sbory dobrovolných hasičů
pod vlivem německým, ale brzy
hasičstvo české se vymanilo z cizích vlivů, mělo své české vedení
a stalo se spolkem vlasteneckým,
aby zanášelo pochodeň národního uvědomění a české národní
k ult u r y do nejmenších vísek
zemí koruny svatováclavské. Tím
hlubší byla rána Mnichova a toho
všeho, co po Mnichovu následovalo. České hasičstvo cítilo hned
na počátku německé okupace, že
národní nesvoboda je horší nežli
smrt a proto se také hned začalo
formovati v boji proti nespravedlivému útlaku nacistů. Roku 1941
bylo sděleno zahraniční vládou
československou, že se spoléhá
na pomoc hasičstva v případě
kapitulace Německa. Vedoucí čes-

koslovenského hasičstva pracovali
tajně v dohodě se zahraničním
odbojem a informovali vždy, včas
a obratně hasičské sbory. Roku
1942 pamatovalo vedení hasičstva
na železnou zásobu benzinu pro
revoluční hnutí. Roku 1943 byli
vedoucí pracovníci hasičských
jednot přímo vyzváni svazem
českého hasičstva k organizování
odboje. Téhož roku byl hasičstvu
vydán ústřední rozkaz o obstarání
oleje pro motorové stříkačky, neboť německá armáda se potýkala
s nesmírným nedostatkem olejů.
Mračna nad československým
hasičstvem se stahují, přichází
varování z ústředí a také skutečně
dochází k zatýkání vedení České
zemské hasičské jednoty v Praze,
poté i v ok resních jednotách.
Práce odboje pokračovala. Hořely
železniční vozy s municí nebo
s jiným důležitým nákladem.
Pražský rozhlas pobídl svým hlá-

Hasičské muzeum
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šením čekající hasičské bojovníky
o jedné hodině z pátého na šestého
května 1945. Hasičstvo se vrhlo do
zápasu, třeba nerovného s odvahou
a chutí a zachránilo národu značný
majetek hmotný, ale také mnoho
lidských životů. Hasičské sbory

pracovaly téměř v každé obci.
Stavěly barikády, hromadily na
silnice překážky, zastavovaly německá vozidla, zajímaly německé
vojáky nebo přímo ukořistěnými
zbraněmi bojovaly proti nacistům.
9. května 1945, na výzvu Pražského

rozhlasu, je organizována sbírka
potravin, šatstva a bot na pomoc
Pražanům. Do sbírky se zapojují
hasičské sbory celé naší vlasti. Po
skončení revolučních dní staraly
se hasičské sbory o návrat našich
krajanů do vlasti z koncentračních
táborů.
Věnováno hasičským hrdinům
u příležitosti osmdesátého výročí
obsazení naší vlasti fašistickým
Německem.
připravil Josef Bidmon,
vedoucí komise historie OSH
Nymburk
Zdroj ilustračního fota:
archiv hl. m. Prahy
(poznámka Hasičských novin…
jednáme s panem Bidmonem o vytvoření ucelenějšího seriálu, který
vás provede klíčovými okamžiky
hasičského hnutí zejména v první
polovině 20. století)
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Na prvním nádvoří přibyslavského zámku Zachariáše z Hradce
se 3. května konal pietní akt. Představitelé nejpočetnějšího spolku
v zemi – Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska – při něm uctili
oběti obou světových válek a připomenuli si 74. výročí osvobození
Československa od hitlerovské
okupace. K památníku hasiče
– záchranáře, u něhož čestnou stráž
stála čtveřice členů sboru dobrovolných hasičů města Přibyslav, věnec
z červených, bílých a modrých
květů položil starosta Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan
Slámečka. V procítěném projevu
řekl, že nejtragičtějším obdobím
hasičů byla první světová válka,
do zákopů na různé fronty muselo
narukovat 85 000 dobrovolných hasičů, přibližně 11 000 jich v bojích
padlo přímo a dalších 2500 zemřelo
na následky válečných útrap a těžkých zranění. Tyto lidské ztráty
hasičské hnutí ochromily. „Musíme rovněž připomínat 360 000
českých a slovenských obětí hitlerovské okupace a osvobozovacích
bojů, které vyvrcholily v květnu
1945“ – zdůraznil Jan Slámečka.
Hold vzdal také hasičům, kteří
zahynuli v míru při plnění svého
poslání. Poznamenal, že jich je
více než padlých českých vojáků
v zahraničních misích. Zvláštní
kytici růži nejvyšší představitel
dobrovolných hasičů položil k symbolickému náhrobku čestného
občana města Přibyslav – JUDr.
Miroslava Řepiského. Pietní akt
byl zakončen státní hymnou České
republiky.
Foto: Ivo Havlík
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