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Zasloužilí hasiči v Proseči
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Boj o oheň
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Setkání
s ministrem
vnitra

Vídeňští hasiči
V letošním roce oslaví 125. výročí vzniku SDH Vídeň. Nenechte
se zmýlit názvem, nejde o hlavní
město Rakouské republiky, ale
o obec v Kraji Vysočina u Žďáru
nad Sázavou.
První písemná zmínka o obci je
z roku 1370. Již před tímto datem
však byla obec součástí mostišťského panství. V roce 1390 byla větší
část obce spojena s Meziříčím. Vídeň
měla svého rychtáře od 15. stol.
V roce 1595 je na svobodném dvoře
ještě uváděn vladyka Šimon Vídeňský a v roce 1649 se tu objevuje již
rychtář Ambrož Skalka. Roku 1679
je rychtářem Kašpar Frym a v roce
1695 Jakub Ambrož. Tento rod se
držel na rychtě až do jejího zániku
v 50. letech 20. stol. Škola byla
v obci od roku 1804 do roku 1987.
Tehdy byla zrušena a žáci chodí nyní
do školy v Borech. V roce 1895 byl
založen sbor dobrovolných hasičů
(zakladatelem byl Jan Kučera). Sbor
disponoval ruční (koňskou) stříkačku, kterou vlastní dodnes. Druhou,
motorovou stříkačku, koupila obec
v roce 1943. Hlavní oslavy si SDH
Vídeň naplánovala až na červen
t.r., kdy budou spojeny se setkáním
rodáků při příležitosti 650. výročí
obce Vídeň. Zdroj foto SDH Vídeň

V pátek 17. ledna proběhlo
setkání zástupců SH ČMS a HZS
ČR s ministrem vnitra Janem
Hamáčkem. Z řad dobrovolných
hasičů se setkání účastnili starosta sdružení Jan Slámečka a 1.
náměstek Jaromír Janeba, za
Hasičský záchranný sbor ČR byl
přítomen generální ředitel genpor.
Ing. Drahoslav Ryba. Zástupci
z řad SH ČMS v prvé řadě poděkovali ministru za spolupráci
v předchozím roce, především za
zajištění dopravy všech reprezentačních týmů na Mistrovství světa
do ruského Saratova. Zároveň
požádali o vstřícnost ohledně
zajištění dopravy sportovců na
letošní mistrovství, které se bude
konat v kazašské Karagandě. Dále
byla na pořadu jednání informace
o dotacích pro dobrovolné hasiče
na rok 2020 i roky následující. Na
závěr jednání zástupci SH ČMS
pozvali ministra na VI. sjezd
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska do Brna 11. července
2020. Celé jednání se neslo v přátelském a pracovním duchu.
Mgr. Irena Špačková,
tisková mluvčí SH ČMS

V zimním období se požáry nevyhýbají ani letním dočasným příbytkům typu chat a zahradních domků. Ilustrační foto: mf.

V letošním roce budou slavit
také hasiči v obci Chlebičov na
Opavsku. Připomenou si 95. výročí
založení tamního sboru dobrovolných hasičů. Hasičský sbor zde
vznikl v roce 1925 z iniciativy
ředitele školy Aloise Poláška, který
se stal také jeho prvním předsedou.
Zakládajících členů bylo 48 a prvním velitelem sboru byl Rudolf
Granzer st. Založením sboru byla
obec Chlebičov zbavena povinnosti
odvádět roční poplatek německému
hasičskému sboru ve Velkých Hošticích. Dne 22. června 1969 se konala
požárnická slavnost, na které byla
předána místnímu sboru zástava
se stuhou. K pořízení požárního
praporu proběhla veřejná sbírka.
V roce 1970 byla také dokončena
oprava hasičské zbrojnice. Hasiči
se vyznamenali například při velké
povodni, která postihla Chlebičov
v roce 1989. Pomáhali také aktivně
při likvidaci následků povodní, které
v červenci 1997 postihly obce v okolí toků Opavice a Moravice.

Na téma VI. sjezdu SH ČMS
V návaznosti na přípravu VI. sjezdu SH ČMS zveřejňujeme další část
dokumentu s názvem Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska pro období let 2020–2025 (schválený  SS OSH dne 19. 10.
2019). Komplexní informace vztažené k VI. sjezdu SH ČMS, ze kterých
i naše redakce čerpá,  jsou dostupné v textové i obrazové podobě
na webu Sdružení na adrese www.dh.cz.

Program činnosti
Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska do
roku 2025
III. Oblast represe
1) Za hlavní poslání každého
člena SH ČMS považovat budování dobrého jména Sdružení
zejména připraveností k provádění
zásahů při požárech, živelních
pohromách, technických a jiných
haváriích včetně připravenosti
k ochraně obyvatelstva a životního
prostředí v souvislosti s těmito
událostmi v duchu hesla „Bližnímu
ku pomoci – vlasti ku prospěchu“.
2) Vyhledávat a získávat členy
SH ČMS pro činnost v jednotkách

Hasičské muzeum
v Chrastavě

sborů dobrovolných hasičů obcí
a podniků, spolupůsobit při zřizování a vybavování těchto, nebo
požárních hlídek v obcích. Připravovat nejlepší a nejzkušenější
členy SH ČMS pro funkce velitelů,
strojníků a pro další funkce v jednotkách požární ochrany.
3) Odpovědné subjekty na všech
úrovních upozorňovat na horší stav
v oblasti vybavení členů jednotek
požární ochrany osobními ochrannými prostředky a technickými
prostředky včetně požární techniky
a společně s nimi hledat možnosti,
jak výrazně zlepšit stav v této
oblasti s cílem zajistit zvýšení
bezpečnosti práce členů jednotek
sborů dobrovolných hasičů a zlepšení technické vybavenosti v těchto

...zve na prohlídku na straně 8

jednotkách. Zabezpečovat potřebnou údržbu vlastních i svěřených
prostředků a zařízení.
4) Úzce spolupracovat s HZS
ČR a jeho organizačními jednotkami na zlepšení systému odborné přípravy. Působit na zlepšení
systému odborné přípravy tak,
aby odborná příprava velitelů,
strojníků, techniků a dalších funkcí
byla dostupná širšímu počtu aktivních členů SH ČMS zařazených
v jednotkách sborů dobrovolných
hasičů obcí s cílem zajištění jejich
lepší zastupitelnosti.
5) Působit na organizaci prověřovacích a taktických cvičení, podílet se na provádění praktických
výcviků jednotek požární ochrany
v rámci celoroční pravidelné od-

borné přípravy, organizovat kvalifikační hasičské soutěže, memoriály,
pohárové soutěže, mládežnické
soutěže i další prospěšné akce, za
účelem zvýšení odborné úrovně
členů SH ČMS a působení na veřejnost. K tomu využívat možnosti
mezinárodní spolupráce hasičů.
6) Ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem ČR (dále jen
HZS ČR) se podílet na rozvoji
efektivního systému likvidace
požárů, živelních pohrom, havárií
a jiných mimořádných událostí.
7) Nadále aktualizovat ve vztahu k vývoji, elektronickou formu
„Strategického plánu oblasti represe
SH ČMS“. A nadále ji presentovat
široké členské základně SH ČMS.
8) Na strategické úrovni připravovat oblast represe SH ČMS při
zapojení dobrovolných hasičů na
likvidaci mimořádných událostí
vznikajících následkem změny klimatu. Z hlediska dlouhotrvajících,
nebo častých nasazení dobrovolných hasičů.
9) Pokračovat v zapojení se
do řešení problematiky potřeb

Seriál Evakuace

aneb „víc než jen nohy
na ramena“ díl III.

...čtěte na straně 6

D+1 90820–00906 Pardubice

Gratulace do
Chlebičova

dobrovolných hasičů zařazených
v jednotkách SDH obcí. Prostřednictvím zástupců SH ČMS v radě
vlády ČR.
10) Nadále aktivně rozvíjet služební kynologii SH ČMS.
11) Nadále se aktivně podílet na
organizaci a spoluorganizaci celostátních akcí dobrovolných hasičů
(Pyrocar, Litoměřice). Zejména
v oblasti hasičské techniky, ukázek
zásahů, pořadové přípravy, atd.
12) I nadále aktivně spolupracovat s ÚHŠ SH ČMS při zajištění
lektorské a přednáškové činnosti.
13) Spolupracovat s HZS ČR
na soutěžích ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel.
14) Podporovat soutěže v disciplínách TFA na krajských a celostátní úrovni a školit rozhodčí pro
tyto soutěže.
15) Pro zabezpečení odborných
znalostí členů SDH realizovat
publikační činnost.
(příště: programové teze
věnované části IV. – preventivně výchovné oblasti)

Hasiči „na síti“
...rubrika na straně: 5

