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Kozlův
hasiěský
poGln

V polovině října měIi
hasiči na svém kontě 9 zá.
sahů v letošním roce. Ten
prvnÍ se odehrái 13' ledna
ve StřÍteži naď Ludinou,
zatím posledni 6. srpna
v Polomi, kde popelemleh-
la hospodářská useďost'
Hasiči 7 BělotÍna vyjÍŽďěji
pravidelněvpočtuBaz
10rnužů' .Když. přijÍŽťlěli
uprostřed noci k..postiŽe"
nému domku v sousednÍ
Folomi, plarneny šlehalý
wsoko do vzduchu a byly
vidět uŽ z cesty. okolÍ na.
vic ohrožovaly výbuchy
propan-butanových bomb.
,,Pomáhali jsme s nataho.
vánÍm hadic a doplňová-
níÍn vody,.! vzpomněl je.
den z hasičů. Domů se,čle.
nové jednotky vrátili až na
druhý den před polednem.
U požářiště museli wčkat
na příjezd vyšetřovacÍ
skupiny z Přerova. ,,Jsem
na kluky pyšný,'. zakončil
povÍdánÍjejichvelitel' (jr)
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JAN ROTREKL

Bělotín _ Za dva roky tomu
bude 130 let, co ve dvoutisíco-
vé obci nedaleko Hranic _ Bě-
lotíně * existuje Sbor dobro-
volných hasičů. Ten původni
vznikl v roce 1881 a působil
nepřetrŽitě aŽ do druhé svě-
tové války.

Dnes spadají do kategorie
JPos. V připadě poplachu to
znamená, Že do deseti minut
od houkánÍ sirény musí čle-
nové jednotky opouštět hasič-
skouzbrojnici.
PůvodnÍ hasičárna, která

stála na pozemku soukrom-
nika, uŽ dnes v Bělotině nesto-

jí. obecní úřad nechal v roce
2000ztÍďitzázemi pro hasiče v
areáiu školy.

Sbor dobrovolných hasičů v
BělotÍně má navzdory po.
měrně velkému počtu obyva-
tel v obcijen 29 členů. Znich
|2 je zárovei čIeny výjezdové
jednotky' která zasahuje u
poŽárů a jiných situací.

Technika a vybavenost bě.
Iotínských hasičů není zrov.
na v nejlepším stavu. Napří-
klad auto je staré přes 30 let.
Při nedávném poŽáru v Pot-
Štátě se hasičům v kopci za-
dřel motor a následná oprava
přiŠla na 80 tisic korun' Ty
nakonec hasiči zÍskali díky
olomouckému kraji. V sa-
motném Bělotíně je totiŽ pod.

le slov některých hasičů na
prvnímmístě Sokol.

,,Máme druŽbu s německou
obcÍ. Já jsem tam byl uŽ tři-
krát a měl jsem moŽnost
zhlédnout techniku tamějších
hasičů. To, co tam mají oni,
nemají ani profesionální
hasiči v Hranicích, Přerově
nebo olomoucÍ,.. srovnává
velitel JSDH Bělotin Vladi-
mír Štolcar.

NejlepšÍ léta bělotinských
hasičů jsou pryč. Dříve se zú.
častňovali závodů po celé re-
publice i v zahraničí a nezříd-
ka kdy také vyhrávali. ''KdyŽjsme přijeli' ostatni začďi I.
tovat své účasti. A sakra, Bě.
lotín je tady, tak to můŽem za-
balit,.. popisuje Štolcar.


