?

Nový seriál: Hasiči „na síti“
...startujeme na str. 5

Příprava VI. sjezdu SH ČMS
...informace na straně 6

Ročník 31., číslo 01-2020, 10. ledna 2020

Vážení čtenáři a obchodní partneři Hasičských novin. Dovolte, abych
Vás pozdravil v novém roce 2020.
Pro letošek máme pro vás připraveno
opět 24 vydání Hasičských novin.
Prezentaci novin najdete i na našem
webu a Facebooku. Některé rubriky
a seriály, které vás provázely rokem
2019, již na stránkách novin v roce
2020 nenajdete. Připravili jsme pro
vás však nové. V letošním roce se
uskuteční VI. sjezd SH ČMS. Této
významné události se chceme samozřejmě pečlivě věnovat. Začínáme
již v tomto vydání Hasičských novin.
Periodikum, které držíte v rukou, je
o hasičích a pro hasiče. Chcete-li se
podělit s ostatními formou textu či fotografie s čímkoli, co bylo a je důležité
či zajímavé pro váš sbor, neváhejte
a pošlete. Rádi otiskneme pro radost
současnou i pro uchování paměti pro
budoucí generace. Protože, čas plyne.
Píše se už zase nový rok 2020. Tak,
ať se vydaří!
Za redakci Mirek Brát

Záchrana osob pomocí vrtulníků ve spojení s lanovou technikou je v České republice, respektivě v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky systémově cvičena a využívána od roku 1997. Foto: mf

Spolupracujícím subjektem pro
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska je i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Je to pochopitelné, když uvážíme,
jak velkou péči věnuje Sdružení
práci s mládeží. Příkladů konkrétních styčných bodů spolupráce
v rámci hasičské osvěty najdeme
mnoho.
Tak například v roce 2018 se
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnila
celostátní konference NIDV věnovaná bezpečnosti ve školách,
primár ní prevenci rizikového
chování žáků a studentů a školní
výuce bezpečnostních témat. Její
součástí byla i představení aplikace Hasiči pro školy – vyučování
bezpečnostních témat zajímavě,
s využitím moderních technologií,
efektivně a s minimálními nároky
na finanční možnosti škol a časové
zatížení učitelů.
O dva roky dříve (v roce 2016)
se ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Kateřina Valachová
osobně zúčastnila slavnostního
zahájení Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě.

Hasičské muzeum v Přibyslavi
oslaví letos čtyřicáté páté narozeniny
O tom všem a mnohém dalším
se můžete dozvědět při návštěvě
Hasičského muzea v Přibyslavi,
jehož „základy“ byly položeny
již před čtyřiceti pěti lety. Hasičské muzeum v Přibyslavi je nyní
provozované Centrem hasičského
hnutí (jako organizační jednotkou
SH ČMS) v interiérech přibyslavského zámku. Jak již bylo řečeno,
první expozice s hasičskou tématikou zde byla otevřena v roce
1975. Expozice se dále rozrůstaly.
V roce 1983 zde byla na ploše
1 200 m 2 již prezentována Stálá
výstava požární ochrany V zámku

Bilance SDH Semily I.
... najdete na straně 4

byly později zřízeny také prostory
pro archiv, depozitáře, sbírkovou
i odbornou knihovnu, dílna pro
konzervátora, dokumentační pracoviště, přednáškový a slavnostní
sál i společenské místnosti s příslušným zázemím. Centrum hasičského hnutí je také badatelským
centrem v oblasti historie hasičů
a je sídlem mezinárodní Komise
pro dějiny hasičství, CTIF, muzea
a dokumentaci při CTIF. Nyní je
v patnácti sálech přibyslavského
zámku dokumentována problematika požární ochrany a poslání
hasičů v České republice. Na ploše
3 000 m 2 jsou vystaveny exponáty
připomínající bohatou historii
hasičů, dále současně používanou techniku a pomůcky sloužící
k hašení požárů včetně prevence.
Součástí výstavy je Síň mezinárodní spolupráce se zeměmi
CTIF. Při návštěvě přibyslavského
zámku se můžete seznámit nejen
s českou hasičskou historií sahající
až tereziánským a josefínským

reformám. Zajímavý je i samotný
zámek, původně gotický hrad
z poloviny 13. století. Při jeho obléhání zemřel v 15. století husitský
vojevůdce Jan Žižka. Zničená gotická fortifikace byla v 16. století
nahrazena renezančním zámkem,
který byl později upravován v duchu kánonů klasicizmu. Italskou
renezanční architekt ur u stále
připomíná přibyslavský arkádový
ochoz, jehož sloupořadí evokuje
slunné Toskánsko. V parku přibyslavského zámku stojí jezdecká
socha Jana Žižky od Bohumila
Kafky. Sochař navrhl v roce 1931
sochu pro Žižkův pomník v Praze
na Vítkově. Tato přibyslavská
vznikla jako menší zkušební odlitek v roce 1935, její výška je 290
centimetrů. To hlavní, co však na
dnes na kulturní mapě republiky
přibyslavský zámek představuje,
je zaznamenání toho, „jakby povstání ohně se zamezilo… Kdyby
předci oheň povstal, jakby se časně
vyjevil, co nejspěšněji se uhasil,

Požární hlídka
v Zemi faraonů
...čtěte na straně 3
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Jde nám přeci o to, „jakby povstání ohně se zamezilo… Kdyby předci oheň povstal, jakby se
časně vyjevil, co nejspěšněji se uhasil, a konečně jakby se škodliví následkové, ješto by již
po uhašeném ohni udáti se mohli, odvrátiti.“ Poznáváte citaci z Řádu proti ohni pro města
městyse, který vydal v roce 1787 císař Josef II.? Ano, právě tento panovník, spolu se svojí matkou císařovnou Marií Terezií, udělal mnoho pro požární osvětu v ryze praktických intencích.
Prvním právním dokumentem v Čechách byl tereziánský patent z roku 1751, který například
nařizoval, aby ve městech habsburské říše vznikaly varovné zvonice. Tento patent promluvil
i do budování kuchyní. Od jeho vydání měly být již komíny a černé kuchyně stavěny jako zděné.

a konečně jakby se škodliví následkové, ješto by již po uhašeném
ohni udáti se mohli, odvrátiti.“
Zdroje foto:
vysočina.eu, chh.cz
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