Prapor SDH Bělotín

130 let hasičů v Bělotíně

Při příležitosti oslav 130 let trvání SDH Bělotín v roce 2010 se sešla řada
partnerských hasičských sborů z okolí. Nechyběli ani zástupci hasičů
z partnerských obcí Hinterschmiding (Bavorsko) a Höchst im Odenwald
(Hesensko). Bělotínští hasiči obdrželi od obce i přátel novou techniku,
nechyběla ukázka techniky historické ani zásah profesionálů.

HASIČI
BĚLOTÍNSKA
Velkou slavností se stalo obnovení svátku sv. Floriána v Bělotíně na jaře
2017. Při této příležitosti byl sboru věnován nový ručně vyšitý prapor
zhotovený brněnskou firmou Alerion.
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Hasiči Bělotín

Hasiči Kunčice

Německý sbor dobrovolných hasičů byl v Bělotíně založen v roce 1881.
Po roce 1945 na něj navázal hasičský spolek český. V té době byla
v obci jedna hasičská zbrojnice vprostřed obce u domu čp. 29
s motorovou automobilovou stříkačkou a dvě malé úschovny ručních
kyvadlových stříkaček na každém konci obce. Po roce 1996 byly ze
školní kotelny a stodoly zbudovány prostorné moderní požární zbrojnice s klubovnou a zázemím pro krizové stavy.

Nové prostory zbrojnice byly vybaveny automobilovou cisternou na
podvozku MAN (rok 2010) s profesionální výbavou včetně hydraulických vyprošťovacích nůžek a dále zásahovým transportním autem Renault (rok 2013). Dnes je bělotínská zásahová jednotka JPO III pravidelně vysílána na nekončící počet zásahů na dálnici, ale i při požárech
lesa a travních porostů. Od roku 1997 pomáhala také při pěti povodňových stavech v desítkách postižených domů.

Hasiči Nejdek

Rovněž nejdecký hasičský sbor byl založen jako německý, a to patrně
v roce 1896. Původní hasičská zbrojnice je zázemím i současného spolku. Vedle pomoci místní JPO V při lesních požárech a po povodních jsou
nejdečtí hasiči hybateli společenského dění v obci. Gratulace jubilantům, hody, fotbalové turnaje, ale i starost o místní koupací požární
nádrž a přilehlé travnaté a dětské hřiště jsou nedílnou součástí činnosti skupiny nadšenců v místní části o 150 obyvatelích.

SDH Kunčice začínal rovněž jako sbor německý v roce 1890. Od války
v jeho činnosti pokračuje aktivní spolek český. Původní budova z cihlového
zdiva prošla nákladnou rekonstrukcí a je v ní od roku 2009 také nové zásahové vozidlo (od r. 2011 v barvách hasičů a výstražnými světly). Kunčický
spolek je nositelem řady tradic (obecní zabíjačka, vodění medvěda, končiny), ale pomáhá celoročně i dalším spolkům při akcích pro všechny věkové
skupiny v obci (ukončení prázdnin, Mikuláš, Štěpánská zábava atd.)

