
Bělotínští hasiči slavili sto třicet let
Bělotín - Zyuk jeČíci wŽáÍni
sirény zná kaŽdý' Ale jen pro
někt€ré to znamená, Že oka
mŽitě musi \ysko.it z postelé,
obléct se a snaŽit se co nej.
rychleji dostat k poŽáfnÍ
zbrojnici' Ře. je o dobťovol.
ných hasičjch, kteÍí se v nedé'
li sešlina Školním hřišti v Bé.
lotÍlé opravdu hojném poČtu'
A tentokrát za podstatně při'
jemnéjšim úČel€m, n€Ž je li'
kvjdace katastrot Místni dob'
rovolná jednotka totiŽ s]avila
130. výroči od svého vzniku.
Jako pomyslný dárek dostala
novýhasičskývuz'
oslavy pojali Bělotinštl

opmvdu vélkolepé' Na pomoc
si piizvali ko]egy z Širokého
okolía dokonce i ze zahraniČi'
v Bělotíné totiŽ plávě byli
hosté z pa nerských němec'
kých obci Hinterschmjding a
Hóchst in odenwa]d, avjejich
de]egacÍch nechyběti ani zá
stupci tannÍch dobrovolných
hasiČů'

NejvétŠÍ oh]as vzbudila pie.
hlídka historické poŽárni
techniky' s€ kterou přije]o
hned nékolik hasiČských jed
notek z celého o]omouckého
kraje' ''Chtéli 

jsrne' ať si lidé
udělaji představu o tom' s ja.
kými vozy naŠi hasiči za celou
dobu své historie od foku 1880
pracovali.'' uveď bělotínský
starosta Eduard Kavala' kt€Ú
je sám Členem místního hasiČ.
ského sdruŽeni, i kdyŽ pouze
čestným' Na s]avnost ovšem
přiŠel ve zbřusu nové hasiČ.
ské unformě. ',Mám 

jina sobě
poprvé' od vojny jsem vlastně
Žádnou uniformu neoblékl'''
přiznď Káva]a'

Poďe jeho slov se veřejnost
na dobrovolné hasiče ďouho
dlvala spatra' 

''vŠe 
se změnilo

při povodnÍch v rcce t997' Bě
totin tebdy ziistal zceta odřiz-
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moucký kraj a zbytek zaplati
la obec' stařé původni auto
nakonec také naŠlo své vyuzi
li. ,,Nechali jsme ho opravit a
chtěli jsme ho prodat' ále na.
konec jsme je v létě darovali
hasičúm z Heřmanic v Lib€-
reckén kraji' Jejich ob€c teh.
dy postihla katastrofalnl po-
vodeň' která jim zniČila i j}
jich vlástnÍ techniku,.. dop|nil
Kavala.

Jedendárekpřidali mÍstnim
i návŠtévnÍci 2 partneŤské
německé obce Hochst in oden.
wald' ByIy io hydrautické
nůŽky slouŽic' k \ryploŠťování
lidí z havarovaných aut, kteÉ
hasiči pÍidali k \'ybaveni své-
ho nového vozu','snad sevám
toto zaaizeni bude hodit,"
uvedl hasičslý inspektor ?
Hóchstu lIrich Bausch' Jeho
slova porvrdil i jeden z hostů
slavnosti Miroslav coček. re-
dite1 územniho odboru v Pre.
rové Hasičského záchranného
sboru olomouckého kraje. ''vBělotině ,je sjezd na novou
dálnlci as bělot'Ňkýmihasi
či se poČÍtá, Že budou při ne.
hodách na této komunikaci
zasahovat spolu s profesion.á.
ly z HIanic',.' }Tsvětlil Mi-
roslav coČek' ctyři z bělotin.
ských dobrovolniků dokonce
nedáWo fýcvik na lTprošéo'
vánÍ z automobilů absolvova'
h.

Po zbt'tek dopoledne si pak
lidé uŽÍvali pro8Ťam' při němŽ
viděli v akci i historickou
koňskou střikačku na ruční
pohon z roku 1906, kterou jako
oko v hlavě opatruji hasiči z
Jindrichova' Nakonec svůj
no\.ý vůz \'yzkouŠeli i Bělotin.
Šti, diváci pak jejich yýkon
oceni]i pot]eskem' Poté se no
vý poŽárni automobil dočkál i
slavnostnibo q,svécení.
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nut a bez pomoci' a ani není
divu' vŽdyť ta katastrofa byla
tak rozsáhlá' ž€ plofesioná]ni
hasiči n€mohti být všude'
Doblovolni hasiči tehdy
zvládli situaci sami a musÍm
řlct' Že skvěIe'.. pochválil sta.
rosta mÍstnÍ jednotku'

BěIotÍnské hasiče musel
nadmínr po|ěŠit dárek' který
od obce dostali. Byl to zbrusu
nofý špičkově .lTbavený po'
ŽárnÍ viiz značky Man cAs 20'
PiedchozÍ vozidlo, kteÉ
mÍstni jednotka pouŽlvala, uŽ
to|iŽ bylo značně poruchové'

',Nemohli 
jsm€ to tak nechat,

vžd''t ýýladky techniky noh
ly při zásazich ohrozit lidské
Životy'.. podotk] Kavala. Na
noi.ý vuz za pěl milionů ko.
run' přispél dvěma tietinami


