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O službě požární z roku 1908

Kdykoliv zavolá trubky hlas hasičstvo ku pomoci, ku práci,  spěchá toto, by jsouc v čas na 
místě, šíření se zhoubného živlu zamezilo. Výsledek boje závisí totiž často, ba skoro vždy, na 
tom, jak brzo se sbor hasičský ku požáru dostaví a jak ohrožená místa obsadí.

Ochrana hasičská  – odborný list hasičský, roč. VII (XVII) 15. října 1908, číslo 20

Pár slov úvodem

Vážení občané.

Před pár měsíci jsem dostal za úkol napsat úvodník ke speciálnímu číslu obecního zpravodaje, 
který se bude cele věnovat bělečským hasičům. Tento úkol jsem nepovažoval za složitý do 
okamžiku, kdy jsem si sedl k počítači a začal psát.

Sbor dobrovolných hasičů Běleč je u nás v obci základem toho, čemu se občas vznešeně říká 
občanská společnost. Ta občanská společnost, která je jedněmi vzývána a jinými vysmívána a 
kritizována.  Občanská  společnost  je  aspoň  podle  mého  rozumu  společnost  založená  na 
občanských aktivitách,  které nejsou nějak striktně řízeny a fungují  na jednotlivých dobrých 
nápadech od nápaditých lidí, od kterých se inspirují další a další a vznikají věci, které shora 
nejdou nařídit a často ani vymyslet.

Druhou stranou hasičských sborů a sdružení je příprava na krizové situace – požáry, povodně, 
přírodní,  průmyslové  i  dopravní  katastrofy  a  trable.  V  okamžiku  vzniku  problému  se 
dobrovolnické  sdružení  dobrých  kamarádů  mění  a  musí  změnit  v  tým,  který  s  vojenským 
způsobem  řízení  a  fungování  zasahuje  po  boku  profesionálních  hasičů,  záchranné  služby, 
policejních složek  a někdy i armády. V tu chvíli je důležité plnit úkoly, dělat profesionálně 
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svoji práci a svým přičiněním pomáhat chránit majetek, zdraví a někdy i životy. Není to tak 
dávno, co hasiči na Plzeňsku na Štědrý den místo zdobení stromečku řešili povodně nebo ihned 
po svátcích v Táboře protrženou hráz. A letos uplynulo 10 let od nejhorších povodní v Čechách 
za dlouhou dobu, které se během několika dní prohnaly polovinou země. 

To  jsou  dvě  strany  stejné  mince, 
mince,  která  popisuje  činnost 
dobrovolných  hasičů.  Některé 
sbory  se  více  věnují  požárnímu 
sportu  nebo  pořádání  kulturních 
akcí, jiné sbory řeší spíše ty krizové 
okamžiky, další se věnují převážně 
mládeži.  Náš  Sbor  dobrovolných 
hasičů  Běleč  je  úspěšný  téměř  ve 
všech činnostech. Mužský i ženský 
tým  je  pravidelně  úspěšný 
v okrskových soutěžích v požárním 
sportu,  týmy  mladých  hasičů  se 
pravidelně  umisťují  na  prvních 
příčkách na okresních soutěžích a pořádáním kulturních akcí může jít SDH Běleč příkladem 
v celém širokém okolí.  Přestože  je  rozsah aktivit  a  podíl  na kulturním a sportovním vyžití 
v obci velmi výrazný, jsou prostředky vynakládané na tyto akce poměrně malé. Velkou část 
prostředků si SDH Běleč zajišťuje svojí činností, příkladem budiž práce v lese v loňském roce 
nebo svoz železného šrotu a pomoc při třídění odpadů v roce letošním.

Aktivity dobrovolných hasičů na poli krizového řízení jsou pod přímým řízením vedení obce, 
JSDHO  (jednotka  sboru  dobrovolných  hasičů  obce)  známá  jako  zásahová  jednotka  je 
organizační součástí obce a její vybavení, a výcvik je hrazen z rozpočtu obce jako prevence 
závažných následků krizových situací. Zásahová jednotka je organizačně i finančně naprosto 
oddělena od občanského sdružení Sbor dobrovolných hasičů Běleč, i když v reálu jde o stejné 
lidi.

Za sebe mohu říct, že mě činnost dobrovolných hasičů v Bělči velmi příjemně překvapila a 
znovu a znovu překvapuje, a to jak nasazením při cvičných zásazích (letos např. na věži hradu 
Šelmberk) nebo účastí na pravidelných teoretických školeních, a je pro mě čest, že jsem se letos 
mohl stát dobrovolným hasičem.

Peníze, které obec dává na činnost zásahové jednotky, její vybavení a výcvik nejsou na první 
pohled vidět, protože dobrý výcvik a dobrá technika se pozná až v problémech. Přál bych všem 
občanům i hasičům, aby nebylo nutné prokazovat kvalitní výcvik a dobrý stav svěřené techniky 
při pomoci na území obce.

Chtěl  bych všem občanům tímto popřát  šťastný a bezproblémový rok 2013 a dobrovolným 
hasičům mnoho úspěchů v požárním sportu, při pořádání kulturních aktivit a hodně štěstí při 
výcviku zásahové jednotky.

Stanislav Šmejkal, starosta obce
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Představení Sboru dobrovolných hasičů

Sbor byl založen na ustavující  valné hromadě v Bělči  17. září 1922 za účasti  deseti  členů. 
Prvním starostou byl zvolen Václav Šťástka a velitelem Josef Fáček. První techniku, kterou 
sbor vlastnil, byla stříkačka zakoupená již v roce 1922 za 24.335 korun. Dále byla v roce 1923 
postavena hasičská schráň.

V roce 1948 byla zakoupena nová požární stříkačka PPS-6 od firmy Smékal, která byla v roce 
1969 vyměněna za stříkačku PS 8 od hasičů z Mladé Vožice. V roce 1971 je i tato stříkačka pro 
poruchu vyřazena a místnímu sboru je přidělena nová stříkačka PS 12 od okresní  inspekce 
v Táboře. Tento stroj prošel v loňském roce rozsáhlejší opravou a je připraven sloužit hasičům i 
do budoucna.

Úplně  první  vozidlo,  které  sloužilo  pro  dopravu  techniky  a  osob  byla  Tatra  805,  dalším 
požárním vozidlem byla již cisternová automobilová stříkačka sovětské výroby CAS 16 ZIL. 
Po přeřazení tohoto automobilu k jinému sboru je do Bělče přidělena Škoda CAS 24 RTHP, 
která již mohla vézt 3.700 litrů vodu. Na podzim roku 2009 jsou zahájena jednání s firmou 
Lakmus o odkupu staršího vozidla Tatra a výrobě nové požární nástavby dle požadavků, které 
by nejvíce vyhovovaly místním hasičům. 1. 5. 2010 je slavnostně předán požární automobil 
s označením DA 15 Tatra 815 do užívání bělečským hasičům.

Činnost spolková je velmi bohatá na společenské akce. Vždy minimálně dvakrát do roka je 
pořádána taneční zábava pro veřejnost ze širokého okolí a jedna akce pro místní občany. V roce 
2010 jsme se účastnili setkání hasičů v Litoměřicích a v roce 2011 velkého srazu hasičů a jejich 
techniky v Přibyslavi.

Je  třeba  zmínit  i  sportovní  úspěchy.  Od roku 2000 nám pouze  dvakrát  unikla  první  místa 
v okrskové  soutěži,  jinak  se  podařilo  vždy  zvítězit.  Šestkrát  jsme  se  účastnili  postupového 
okresního kola a jednou se nám podařilo probojovat na krajské kolo v požárním sportu, kde 
jsme obsadili  druhé místo s minimální ztrátou dvou vteřin na celkového vítěze a postup na 
republikovou soutěž.

Do našeho sboru bylo přijato i družstvo žen, které jsou nám nápomocny při pořádání kulturních 
akcí, ale za zmínku stojí i jejich sportovní úspěchy. První místa v okrskových kolech soutěže a 
dvakrát účast 
v  okresním 
kole,  kde 
poprvé 
skočily druhé 
a  v  letošním 
roce obsadily 
hezké  šesté 
místo.

V  činnosti 
pracovní  to 
jsou 



31. 12. 2012 Zpravodaj obce Běleč 5/2012 – hasičský Strana 5

především brigády pro obec na úpravách okolí v Bělči, ale i práce v obecních lesích, dále pak 
brigády pro místní podniky, například Agrospol Mladá Vožice.

V oblasti zásahů jsme v loňském roce vyjížděli k sedmi událostem, z toho dvakrát k požárům, 
třikrát ke spadlému stromu na komunikaci a dvakrát to byl technický zásah - úklid znečištěné 
komunikace.

V letošním roce bylo zapotřebí naší pomoci při dvou událostech, jednalo se sice o technické 
zásahy, ale i v těchto případech jsme připraveni s naší technikou zasáhnout. 13. září jsme na 
žádost starosty obce provedli natlakování vodovodního řadu po opravě uzávěrů v obci Běleč a 
14. září jsme zasahovali po vzájemné dohodě starostů města Tábora a obce Běleč na zajištění 
pořádání Táborských setkání. V tomto případě se jednalo o dohled při konání pochodňového 
průvodu a následném ohňostroji. Mimo zahašení několika odhozených pochodní byl pro nás 
zásah dobrým zpestřením činnosti,  ale  také dobrou zkušeností  se  vzájemnou spoluprací  při 
zásahu více jednotek.

Pavel Krejčí

Okrsková soutěž hasičů v Bělči 2012

U příležitosti  nadcházejícího 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Bělči se naši 
hasiči chopili uspořádání letošní okrskové soutěže pro okrsek Mladá Vožice. Soutěž se konala 
v sobotu 19. května v příjemném prostředí u Obecního rybníka. Rybník a jeho okolí byly loni a 
letos během řady brigád krásně upraveny a řada návštěvníků byla velmi překvapena, jaké máme 
v obci hezké místo. Vítaným bonusem potom bylo teplé slunečné počasí.

Samotné soutěžní zápolení probíhalo ve dvou disciplínách – běh na 100 m s překážkami a 
tradiční požární útok. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 družstev v šesti kategoriích. Jako první 
přišli na řadu mladí hasiči, kteří soutěžili pouze v požárním útoku. V kategorii mladší zvítězilo 
družstvo z Bělče, na druhém místě se umístilo družstvo z Mladé Vožice. V kategorii starších se 
potom umístění prohodilo.
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V kategorii ŽENY I (do 35 let) soutěžila 4 družstva s následujícím výsledkem: 1. Běleč, 2. 
Vilice, 3. Noskov, hosté z Mutic. V kategorii ŽENY II nám své schopnosti předvedlo družstvo 
z Hlasiva.

Nejvíce družstev (10) se zúčastnilo kategorie MUŽI I (do 35 let). Konečné pořadí bylo potom 
následující: 1. Řemíčov A, 2. Mladá Vožice, 3. Noskov, 4. Hlasivo, 5.Stará Vožice, 6. Řemíčov 
B, 7. Blanice, 8. Vilice, 9. Běleč a jako host družstvo mužů z Mutic.

Poslední  kategorie  potom byli  MUŽI II  se  zastoupením šesti  družstev:  1.  Běleč,  2.  Mladá 
Vožice, 3. Vilice, 4. Stará Vožice, 5. Janov a 6. Hlasivo.

Na stupně vítězů v individuálním hodnocení běhu na 100 m s překážkami dosáhli Jana Fialová, 
Jana Bervidová, Michal Mareš, Marcel Fiala a Stanislav Břenda.

Družstvo  žen  svým 
výkonem  postoupilo  do 
okresního  kola,  které  se 
uskutečnilo  v  sobotu  9. 
června  v  Táboře. 
V sychravém pošmourném 
počasí  obsadily  naše  ženy 
šesté místo.

Po  skončení  soutěže  a 
nezbytném  vykoupání 
nových  členů  sboru 
v požární  nádrži  se  řada 
účastníků  přesunula  na 
náves, kde se večer konala 
velmi  vydařená  taneční 
zábava  za  účasti  hudební 
skupiny P.A.M z Pelhřimova.

Výsledky soutěží v roce 2011

Letošními výsledky naši hasiči navázali na skvělé výsledky z minulých let. Pro připomenutí 
tedy přinášíme i výsledky z roku 2011.

Okrsková soutěž  se  konala  třetí  květnovou neděli  ve Vilicích.  Na start  požárního útoku se 
postavily hned tři týmy mladých hasičů – dvě družstva v kategorii mladších a jedno družstvo 
v kategorii starších. V každé kategorii jsme obsadili první místa.

Kategorie dospělých potom byly zcela doménou našich hasičů – zvítězili v kategorii ŽENY 
(celkem 7 družstev), MUŽI I (celkem 12 družstev) i MUŽI II (celkem 5 družstev).

V okresním kole ve Veselí nad Lužnicí potom družstvo mužů obsadilo výbornou třetí příčku za 
družstvy z Pikova a Želče.
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Mladí hasiči v soutěži Plamen

Již tradičně se družstva mladých hasičů účastní soutěže Plamen a v okresních kolech dosahují 
velmi dobrých výsledků.

Jak soutěž vlastně probíhá?

Nejprve bychom vám rádi představili jednotlivé disciplíny soutěže. V podzimní části se koná 
tzv. závod požárnické všestrannosti. Družstva běhají mezi jednotlivými stanovišti a měří se jim 
celkový čas běhu. K němu se poté přičítají trestné minuty za jednotlivé disciplíny, kterými jsou 
střelba  vzduchovkou,  topografie,  uzlování,  první  pomoc,  požární  ochrana  a  překonávání 
překážky.

Jarní část je poté zaměřena na praktické zvládnutí hasičských dovedností a skládá se ze čtyř 
disciplin.  Při  požárním útoku běží  celé  sedmičlenné družstvo od startovní  čáry  k základně 
s nářadím. Část družstva má za úkol připevnění sacího koše a nasání vody z nádrže. Druhá část  
zapojuje hadice na stříkačku, rozdělovač a proudnice. Měří se čas, za který družstvo dvěma 
proudy vody zvládne srazit špalíky za dvěma terči. V této disciplíně se soutěží i na okrskových 
(okresních atd.) požárních soutěžích.

Štafeta  4x60m  je  pro  čtyřčlenná  družstva.  Každý  ze  členů  má  na  starosti  jeden  úsek  - 
přeběhnutí kladiny, zdolání překážky (80cm pro dívky, 150cm pro chlapce), přenášení hasicího 
přístroje a zapojení požárních hadic. Místo štafetového kolíku slouží proudnice, kterou poslední 
člen zapojující hadice dopraví do cíle.

Štafetu  požárních  dvojic  jste  mohli  vidět  například  na  letošním  setkání  rodáků.  Soutěží 
pětičlenná družstva. Velitel oběhne metu, první dvojice se vyzbrojí a vyběhne, napojí hadice na 
hydrant a proudnici. Druhá dvojice pak zase hadice odpojí, smotá a donese do cíle.
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Poslední disciplinou je štafeta 400m CTIF. Této štafety se účastní sedm závodníků, kteří se 
vystřídají  na následujících úsecích - překonání žebříkové stěny,  běh,  přenos hadice,  podběh 
80cm překážky,  přeskok 60cm,  přenos  hasicího přístroje  a  zapojení  proudnice  k hadicím a 
rozdělovači. Štafetovým kolíkem je zde opět proudnice.

2010 / 2011

V podzimním kole ročníku 2010/2011 na Choustníku vybojovali mladší i starší žáci výbornou 
startovní  pozici  pro  jarní  finále.  Obě  družstva  přezimovala  na  prvních  místech  tabulky. 
Závěrečné  finále  se  konalo  v  sobotu  14.  května  2011  v  Táboře  na  Maredově  vrchu  s 
následujícími  skvělými  výsledky.  Čísla  v  tabulkách  uvádějí  pořadí  v  dané  disciplíně, 
v celkovém pořadí pak vítězí družstvo s nejnižším součtem.

Mladší žáci 

Celkové 
pořadí

SDH ZPV PÚ Štafeta 
4x60m

Štafeta 
dvojic

400m  štafeta 
- CTIF

Celkový 
součet

1 Běleč 1 4 2 1 2 10
2 Jistebnice 4 2 1 3 1 11
3 Zhoř u Tábora 2 3 3 5 3 16
4 Bechyně 3 1 6 2 8 20
5 Krtov 5 5 5 6 4 25

Další místa patřila družstvům z Dlouhé Lhoty, Tábora, Sudoměřic u Bechyně a Mladé Vožice.

Starší žáci

Celkové 
pořadí

SDH ZPV PÚ Štafeta 
4x60m

Štafeta 
dvojic

400m  štafeta 
- CTIF

Celkový 
součet

1 Běleč 1 11 1 4 1 18
2 Krtov 3 2 3 7 5 20
3 Bechyně 5 3 6 2 4 20
4 Zhoř u Tábora 8 1 2 1 9 21
5 Oldřichov 2 14 4 3 2 25

Na dalších pozicích se umístila družstva Hlavatce, Tábor, Drhovice, Jistebnice, Mladá Vožice, 
Hlavatce A, Tábor A, Drhovice A a Sudoměřice u Bechyně.

Gratulujeme hasičům i jejich vedoucím k oběma prvním místům!
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2011 / 2012

V  říjnu  2011  se  rozběhl  další  ročník  soutěže.  Podzimní  kolo  se  závodem  požárnické 
všestrannosti se konalo v Hlavatcích. V obou kategoriích postavila Běleč hned dvě hlídky. A na 
jakých pozicích se naši mládežníci umístili? V mladších žácích (6 až 11 let) jsme obsadili 1. a 
6. místo, ve starších žácích (11 až 15 let) nám pak patřilo 2. a 9. místo.

Finále  soutěže  se  konalo v sobotu  12.  května 2012 ve Veselí  nad Lužnicí  a  tady je  výběr 
celkových výsledků:

Mladší žáci

Celkové 
pořadí

SDH ZPV PÚ Štafeta 
4x60m

Štafeta 
dvojic

400m  štafeta 
- CTIF

Celkový 
součet

1 Běleč 1 2 1 4 1 9
2 Zhoř u Tábora 2 1 4 2 7 16
3 Veselí nad Lužnicí 4 3 2 7 2 18
4 Krtov 3 4 6 3 6 22
5 Slapy 7 5 3 6 5 26

Další místa obsadila družstva z Bechyně, Jistebnice, Dlouhé Lhoty a Želče.

Starší žáci

Celkové 
pořadí

SDH ZPV PÚ Štafeta 
4x60m

Štafeta 
dvojic

400m  štafeta 
- CTIF

Celkový 
součet

1 Drhovice B 1 3 3 6 4 17
2 Hlavatce Cham. A 8 4 1 9 3 25
3 Běleč 2 7 10 8 1 28
4 Bechyně 7 15 2 2 2 28
5 Krtov 5 1 12 5 11 34

Na dalších  pozicích  se  umístila  družstva  Zhoř  u Tábora,  Mladá  Vožice,  Zárybničná Lhota, 
Rodná, Jistebnice, Tábor Fridex, Sudoměřice u Bechyně, Veselí nad Lužnicí, Drhovice A, Horní 
Střítež A, Hlavatce Cham. B, Tábor Šmoulové, Želeč, Horní Střítež B.

Obě družstva opět dosáhla skvělých výsledků a patří jim zajisté velká gratulace.

6. října 2012 se v Jistebnici rozehrál další ročník soutěže. Družstvo mladších žáků obsadilo páté 
místo z 19 startujících družstev. Za starší žáky jsme postavili dokonce dvě družstva, která se 
umístila na druhém a osmnáctém místě. Přejeme jim tedy pořádnou zimní přípravu a držíme 
palce na do finálových bojů na jaře!
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Mladí hasiči SDH Běleč v roce 2011

Kolektiv  Mladých hasičů  SDH Běleč  na  jaře  letošního roku vítězně  ukončil  celostátní  hru 
Plamen  ročník  2010/2011  neskutečným,  ale  naprosto  zaslouženým vítězstvím,  kdy  se  stali 
přeborníky okresu Tábor v obou věkových kategoriích. Jeden ročník soutěže skončil a je nutno 
se již připravovat na druhý, kdy budeme prvenství obhajovat.

Při přípravě na soutěžní rok 2011/2012 si Mladí hasiči zkrátili o jeden týden prázdniny. Pilně se 
totiž připravovali na první podzimní akci, kterou byla soutěž v požárním útoku „Pohár starosty 
města Tábora“, který se konal 11.9.2011 v Táboře, jako součást městské slavnosti Táborská 
setkání. Mladí hasiči z Bělče se zde uvedli velmi dobře, kdy v kategorii starší žáci obsadili 3. 
místo a v kategorii mladší žáci místo první.

Ihned po tomto závodě se však družstva musela ještě zvýšit tréninkové tempo a připravit se na 
podzimní kolo hry Plamen, které probíhalo dne 8.10.2011 v Hlavatcích. Při podzimním kole 
hry Plamen se závodí v disciplíně „běh hasičské všestrannosti“. Při tomto branném běhu se plní 
úkoly skládající se ze střelby ze vzduchovky, základy topografie, správné čtení mapy, určování 
azimutu a topografických značek, uzly, základy požární ochrany, šplh po vodorovném laně a 
základy první pomoci..

Času na učení mnoho nezbývalo, vždyť od zahájení školního roku uběhl pouze jeden měsíc a 
mnoho se znalostí se časem vypaří z hlavy. S tímto vědomím vedoucí kolektivu odjížděli na 
závod v hasičské všestrannosti s mírným mražením v zádech. Výsledek ukázal, že Mladí hasiči 
z Bělče nejsou žádné „trubky“. Umístění starších žáků na druhém místě s nepatrnou ztrátou na 
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vítěze a mladších na prvním místě hovořilo za vše. Potvrdilo se, že loňské celkové vítězství 
nebyla žádná náhoda. Bodové odstupy od dalších v pořadí byly velice výrazné a to prosím bylo 
počasí, že by ven psa nevyhnal. Pro hasiče to však neplatí. S mokrem a zimou se vyrovnaly i ty 
nejmenší děti.

Po návratu domů se velké oslavy nekonaly, protože to je jen začátek celoroční soutěže. Dort se 
nekrájel a nelétaly rychlé špunty. Všem členům kolektivu mladých hasičů se v průběhu příští 
schůzky dostalo poděkování od vedoucích i s malým dárečkem. Na opékání buřtů nás nepustil 
vytrvalý déšť.

Skvělý výsledek tak dává našim družstvům MH dobrý základ do jarního kola hry Plamen. Je 
opět na kolektivu mladých hasičů jak s tímto dobrým základem naloží na jaře 2012.

V současné době se děti budou dále učit práci s hasičským materiálem, procvičovat pohybovou 
dovednost a počítáme s tím, že v měsíci únoru vyrazíme na „Bechyňský sedmiboj“, v měsíci 
březnu na „Zimní soutěž“ v Táboře a v květnu nás čeká jarní kolo hry Plamen.

Vedoucí kolektivu věří, že hasičská veřejnost o Mladých hasičích z Bělče uslyší i  v dalším 
období samozřejmě jenom chválu.

Jó, abych nezapomněl, taky jsme hrabali listí na návsi v Bělči.

28. listopadu 2011
Rudolf Šedivý

Zdeněk Kubále

Aktivity mladých hasičů v roce 2012

I letos měli mladí hasiči po celý rok napilno. První soutěžení s názvem Bechyňský sedmiboj se 
uskutečnilo již v únoru. Své dovednosti závodníci předvedli v disciplínách Kimova hra, opičí 
dráha,  uzlovací  štafeta,  hadicové  kolo,  kvíz,  srážení  kuželek  hadicemi  a  motání  hadic. 
V kategorii starších obsadil tým Slepice 12. místo z 18 soutěžících družstev z celého okresu. 
V kategorii mladších (celkem 22 družstev) jsme postavili na start tři skupiny - Tygři si vyřvali 
skvělé 3. místo, Torpéda doletěla na 11. místo a Smajlíci se v konečné sestavě smějí na 20. 
místě.

Dalším soutěžním zápolením byla Jarní soutěž mladých hasičů v Táboře. Koncem března se 
soutěžilo  v obdobě známého branného závodu.  Děti  běhaly  podle  mapy  mezi  jednotlivými 
stanovišti, kde předváděly své znalosti topoznaček, azimutů, uzlování, zdravovědy, technických 
prostředků požární ochrany. Čekal je také kvíz a běh do schodů. Mladší žáci se umístili na 
druhém a pátém místě, družstvo starších žáků bylo šesté.

Poslední dubnovou sobotu vyrazili mladí hasiči na Memoriál Jaroslava Šturze v Mladé Vožici. 
Soutěžilo  se  v  netradičním požárním útoku.  Mladší  dosáhli  na  nejvyšší  stupínek,  družstvo 
starších obsadilo šesté místo. 

Dva  květnové  víkendy  zaplnilo  nejprve  finále  soutěže  Plamen  a  později  okrsková  soutěž 
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v Bělči, o kterých se zmiňujeme na jiných stránkách tohoto vydání Zpravodaje.

V červnu  se  děti  prezentovaly  na  setkání  rodáků  disciplínou  štafeta  požárních  dvojic.  Na 
zakončení školního roku s nimi pak vedoucí jeli na výlet do táborských katakomb. Dále pak 
bylo připraveno tradiční opékání buřtů. Tentokrát ale na netradičním místě, které si museli najít 
za pomocí azimutů.  Ukázalo se,  že se nevyplatí  spoléhat  na to, že se buřty vždy pečou na 
Šelmberku...

Ani o prázdninách se ale nezahálelo. 14. července se mladí hasiči prezentovali na oslavách 90 
let SDH Jeníčkova Lhota a o týden později předvedli dovednosti se džberovou stříkačkou na 
oslavách v Bělči. Příjemným zpestřením bylo i zápolení vedoucích proti nejmladším členům 
sboru :-)

Nová sezóna začala 14. ročníkem soutěže v požárním útoku O pohár starosty města Tábor dne 
15. září 2012. Starší žáci obsadili čtvrté místo, mladší žáci byli druzí. V říjnu se opět rozhořela  
soutěž Plamen. Na jedné ze schůzek mladí hasiči hrabali  listí na návsi,  šlo jim to náramně 
dobře.

Před  Vánoci  se 
konala  tradiční 
hasičská  besídka, 
jejíž  příprava  byla 
plně  v  režii  dětí  pod 
vedením  Kristýnky 
Čechové.  Při  besídce 
se  zasedací  místnost 
obecního  úřadu 
nejprve  proměnila 
v soudní  síň  s  velmi 
dramatickou 
kriminální  zápletkou 
-  vyšetřováním 
vraždy.  Následovala 
soutěž  Talentmánie, 
kde  se  nám 
představili  hudebníci, 
zpěváci,  recitátoři  a 
dokonce  i  skupinka 
kouzelníků!  Podle 
mínění  přítomných 
hostů  se  jednalo 
o jednu  z  nejlepších 
hasičských besídek za poslední léta.  Děti  připravily pro své vedoucí i  úžasné dárky – Jana 
s Martinou dostaly orchidej, pánové obdrželi triko s fotkou družstva a album s fotkami z akcí 
z každého roku od vzniku družstva v roce 2005. Ruda a Zdeněk byli absolutně nadšení a chtěli 
by touto cestou všem dětem ještě jednou poděkovat za skvělou práci a krásné překvapení.
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Mladí hasiči na exkurzi u hasičů v Táboře

Po skončení soutěžního zápolení v ročníku 2010/2011 se mladí hasiči z Bělče dojeli podívat na 
požární  stanici 
Hasičského 
záchranného  sboru 
v Táboře. Se zájmem 
si  prohlédli  a 
vyzkoušeli 
profesionální 
vybavení.  Velký 
úspěch  měla  také 
prezentace 
vyprošťování 
z motorového 
vozidla  a  ukázka 
záchrany  osoby  z 
výškové  budovy. 
Děkujeme 
táborským  hasičům 
za příjemně a poučně strávený čas.

Pohledem mladé hasičky

Na kroužek mladých hasičů chodím od druhé třídy, tedy šestým rokem. Co si pamatuji,  na 
kroužek dochází většina dětí z Bělče, Bzové, Martin Krejčí z Mladé Vožice a Hanka Kopecká 
z Řemíčova.  Celkem nás  na  tréninky  chodí  20.  Schůzky máme každou  středu od 5  hodin. 
Pokud je hezky a vlídno, jsme venku. Když je chladno, jdeme na obecní úřad, kde hrajeme hry 
nebo nacvičujeme teoretické dovednosti na soutěž, např: uzle, zdravovědu nebo hasicí přístroje. 
Rádi hrajeme pokr, který jsme letos vyhráli v Táboře. Myslím, že naše úspěchy a výhry jsou 
zasloužené,  protože  příprava  je  kvalitní  a  my  doslova  a  do  písmene  ,,dřeme“  vědomosti 
s dovednostmi.  Přestože  má  každý  i  jiné  zájmy,  na  hasiče  si  prostě  všichni  udělají  čas  a 
pravidelně chodí. Abych nemluvila za všechny, ale snad to tak vidí i ostatní členové. Mě ze 
soutěží nejvíc baví štafeta 4x60 m a útok. V útoku máme ještě rezervy, protože nám nejde úplně 
na jedničku. Kromě soutěží chodíme třeba na podzim hrabat listí na náves nebo péct buřty na 
Šelmberk .Teď v prosinci chystáme i hasičskou besídku s programem. Většinou zveme rodiče a 
přátele. Mí kamarádi jsou nejen dobří hasiči, ale i hudebníci, proto nás naši vedoucí RUDA 
ŠEDIVÝ a ZDENĚK KUBÁLE vezmou do Tábora na čerty. Zahrajeme tam nějaké koledy. 
Pokud mohu hodnotit tento rok, byli jsme opravdu úspěšní a to, že vyhráváme je i zásluha 
našich vedoucích, kteří nás na soutěže připravují. Chodíme tam rádi!

Listopad 2011
Kristýna Čechová



Strana 14 Zpravodaj obce Běleč 5/2012 – hasičský 31. 12. 2012

PYROCAR 2011 v Přibyslavi

Myšlenka na zpravodaj pouze o hasičích mne velmi nadchla a tak jsem byl potěšen nabídkou 
redakční  rady,  zda  bych  se  nechtěl  podílet  příspěvkem  na  tomto  vydání.  Hasiči  pořádají 
poměrně dost akcí a většina občanů se jich účastní, anebo o nich alespoň ví. Zmíním se tedy 
o věci, která není všem tak úplně známá, a sice největší hasičské události v České republice 
v roce  2011  -  setkání  požárních  automobilů  jejich  řidičů,  strojníků  a  hasičů  na  letišti 
v Přibyslavi, na kterém jsme měli tu čest prezentovat naši techniku.

V předloňském roce jsme se již účastnili podobného setkání v Litoměřicích. Tuto akci pořádalo 
Sdružení pro obnovu zachování historických hasičských tradic. Nutno podotknout, že zde měla 
naše nová Tatra velmi slušný úspěch a že jsme získali nové poznatky o jiných sborech, jejich 
technice, hasičích a tyto zkušenosti dále využívali i u nás.

Po vyřízení patřičných organizačních povolení  jsme v pátek 26.8. v 16 hodin vyrazili  směr 
Přibyslav. Bylo skvělé počasí a tak nám cesta příjemně ubíhala. Na první zastávce v Havlíčkově 
Brodě na nás už čekali kolegové z Tábora a po krátkém pozdravu jsme ujížděli na letiště do 
Přibyslavi.

Po příjezdu a krátkém přivítání od pořadatelů jsme zaparkovali Tatru na určené místo a vydali 
se  na obhlídku vystavované techniky a  setkání  se  známými z řad hasičů.  Hlavní  část  akce 
probíhá v sobotu, ale už v jedenáct hodin dopoledne na plochu letiště nevpouštěli další auta a to 
ani historická. Podle dostupných informací se akce účastnilo již na 350 kusů hasičské techniky 
a více vystavovatelů se na plochu letiště zkrátka nevejde. Těchto setkání se účastní i řada firem 

jejíž sortiment výroby anebo prodeje souvisí s požární ochranou a její prezentací. Navštívili 
jsme stánky výrobců dýchacích přístrojů, prodejců ochranných obleků, obuvi a spoustu dalších, 
mimo jiné i výrobců slavnostních praporů.
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Zajímavé jsou i ukázky nových způsobů hašení, použití nových hasebních prostředků, ale také i 
zdolávání netradičních požárů a bohatý kulturní program.

Velkým překvapením pro nás bylo zjištění, že je naše Tatra nafocená v kalendáři hasičských 
vozidel  značky Tatra na rok 2012 nebo informace o počtu vozidel  stejného podvozku jako 
vlastní obec Běleč přestavěných na hasičská auta. Věděli jsme o autě v Tatenicích a v Polsku, 
nově přibyla i Tatra na Slovensku, s jejímiž uživateli  jsme mluvili.  Příjemné bylo i  setkání 
s krajským hasičským hejtmanem bratrem Žižkou, který nás pozval na vlastnoručně uvařený 
oběd, mimochodem byl velmi chutný.

Celkově dobrý dojem kazila  snad jen krátká průtrž  mračen,  která  se  přehnala  nad letištěm 
v sobotu odpoledne. Hasičům ale voda nevadí,  takže všechno bylo vlastně fajn.  Při návratu 
v neděli dopoledne už zase příjemně svítilo sluníčko. Cesta rychle utekla a doma nás čekala 
práce,  umýt  auto,  dozbrojit  a  zaparkovat  do  garáže.  Snad  bude  ještě  příležitost  se  někdy 
v příštích letech zúčastnit podobné akce, jako byla ta v Přibyslavi.

Pavel Krejčí

Přehled zásahů JSDHO v letech 2008 - 2012

Datum Popis akce Lokalita Počet 
členů SDH

7.11.2009 TP – silniční propustek pod místní komunikací Bzová 3
2.6.2010 TP při záplavě – čerpání vody ze sklepa Běleč 3
3.6.2010 TP při záplavě – čištění místní komunikace Běleč 4

28.3.2011 Požár travního porostu na zahradě rodinného domu Bzová 5
22.4.2011 TP – čištění komunikace a stěn autobusové čekárny Bzová 4
24.4.2011 Požár otevřeného skladu balíkové slámy o ploše cca 

40 x 15 m
Františkov 11

13.7.2011 TP – likvidace spadlého stromu ze silnice II/137 Běleč 4
2.10.2011 TP – čištění místní komunikace Běleč 4

26.10.2011 TP – likvidace spadlého stromu ze silnice II/137 Elbančice 3
16.12.2011 TP – likvidace spadlého stromu ze silnice II/137 Běleč 4
13.9.2012 TP – tlakování vodovodního řadu v obci Běleč Běleč 4
14.9.2012 TP – požární dozor při konání kulturní akce Táborská 

setkání
Tábor 5

V roce 2008 se žádný zásah neuskutečnil. Zkratka TP znamená technickou pomoc.
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Dotace pro JSDHO v roce 2011

Ve zpravodaji, který je celý pouze o hasičích, by rozhodně neměl chybět rozpočet, ze kterého 
hasiči čerpají finance na svoji činnost. Předem musím upozornit, že se jedná prostředky určené 
pro  Jednotku  sboru  dobrovolných  hasičů  obce  “JSDHO“,  u  nás  známá  taky  pod  názvem 
Zásahová jednotka, tedy tyto finance nemají nic společného se Sdružením dobrovolných hasičů.
Starosta mne v první polovině roku informoval o možnosti podat žádost o dotaci na dovybavení 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Rozhodně jsem neváhal  a podpořil  ho v dobrém 
úmyslu. Na mně bylo připravit seznam materiálu a předběžný rozpočet. Zastupitelstvo rozhodlo 
požádat o částku v celkové výši 160 000 Kč s tím, že část prostředků hrazená obcí bude čerpána 
z rezervy rozpočtu. Po podání žádosti a schválení zastupitelstvem Jihočeského kraje nám bylo 
oznámeno kladné vyřízení grantu, ovšem částka je snížena na necelých 115 000 Kč, ale i tato 
částka v porovnání s přidělenými dotacemi ostatním obcím je více jak nadstandardní a patří 
k těm vyšším.

Začalo sbírání informací o tom jaký materiál a od jakého výrobce zakoupit. Po konzultacích 
s veliteli a hasiči okolních jednotek jsem navrhl starostovi zakoupit následující věci:

Kombinovaná proudnice značky AWG   7.000 Kč
Sada požárních hadic 4xB 75,4xC52 20.000 Kč
Třívrstvý zásahový kabát Fireman od firmy Deva (5 kusů) 41.500 Kč
Zásahová obuv značky Haix (5 kusů) 25.000 Kč
Ochranné přilby značky Gallet (5 kusů) 33.500 Kč

S tímto vybavením jednotka zvýšila  svojí  schopnost  zasahovat  i  u složitějších požárů,  a to 
především s ohledem na bezpečnost zasahujících hasičů.

Dále  bych  touto  formou  rád  poděkoval  Zdeňkovi  Kubálemu  za  nabídku  na  přenechání 
použitých dýchacích přístrojů od táborských hasičů. Koupili si nové „dýcháky“ a použité nám 
věnovali. Nejedná se o nějak špatné přístroje, vždyť se stejným typem zasahují i hasiči z Mladé 
Vožice.

Používání těchto přístrojů ale není úplně jednoduchá věc a má svá přesná pravidla. Proto jsem 
objednal  školení  pro  nositele  dýchací  techniky  u  HZS  Tábor,  v  současné  době  již  máme 
proškolené  hasiče,  kteří  jsou  schopni  zasahovat  i  v  zakouřených  prostorech  s  nedostatkem 
vzduchu.
Podle zákona o požární ochraně musejí mít členové zásahových jednotek školení v délce 40 
hodin za rok. Výcvik v naší jednotce probíhá vždy první pátek v měsíci, někdy i s odborným 
proškolením od příslušníků hasičského záchranného sboru. Výcvik v poskytování první pomoci 
je  pak  prováděn  za  účasti  zdravotní  záchranné  služby  z  Tábora.  Snažíme  se  zvyšovat  si 
teoretické i praktické znalosti, abychom byli připraveni je v případě potřeby použít. Přesto ale 
doufáme, že jich nebudeme potřebovat.

Pavel Krejčí
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Vybavení JSDHO v roce 2012

V letošním roce činily celkové náklady obce na zásahovou jednotku 78.211 Kč. Dotace získaná 
na dovybavení tentokrát činila 35.000 Kč.

Z provozních nákladů padla největší část na opravu stříkačky za 15.713 Kč, zakoupení nových 
masek k dýchacím přístrojům - 10.560 Kč a pohonné hmoty - 9.714 Kč. Zbylých 12.197 Kč 
pak činí náklady na materiál, služby a povinné lékařské prohlídky členů JSDHO.
Vybavení naší jednotky bylo obohaceno o tyto věci:

Radiostanice CP 040 (2 kusy) 15.266 Kč
Zásahové hadice (7 kusů) 12.239 Kč
Svítilny LED Lenser (10 kusů) 12.480 Kč
Držáky ke svítilnám (10 kusů)   2.468 Kč
Kabát Fireman Strong 17.076 Kč
Nabíječka – kondenzátor CTEK multi   5.498 Kč

V  měsíci  červnu  jsme  byli  pozváni  na  slavnostní  otevírání  nového  hasičského  muzea 
v Bechyni.  Součástí  této  akce  za  účasti  hejtmana  Jihočeského  kraje  Mgr.  Jiřího  Zimoly  a 
krajského starosty dobrovolných hasičů bratra Václava Žižky bylo i  předání nové zásahové 
techniky  vybraným  sborům  v  Jihočeském  kraji  financované  z  Nadace  ČEZ.  Jednalo  se 
o jednotky v kategorii JPO V, kde jedním z hlavních kritérií byla práce s mládeží. Jelikož práce 
s dětmi je u nás na velmi dobré úrovni, byli i náš sbor vybrán a vyzván k převzetí techniky.

Byly  nám  nabídnuty 
tři  varianty  - 
motorová  pila, 
elektrocentrála  anebo 
plovoucí čerpadlo. Po 
vyhodnocení  nabídky 
jsme  zvolili  plovoucí 
čerpadlo.  Jedná  se 
o stroj  značky 
AQUAFAST 
o výkonu 700 litrů za 
minutu.  Vzhledem 
k tomu,  že  již  jedno 
čerpadlo  o  výkonu 
800  litrů  vlastníme, 
zajímalo nás srovnání 
těchto  dvou  strojů  a 
jejich  společná 
dodávka  vody  do 
požární stříkačky. 

Výsledky pro nás byly velice příjemným překvapením.
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Poděkování hasičům z Bělče – Táborská setkání 2011

V měsíci  září  2011  proběhl  v  našem  městě  v  Táboře  již  20.  ročník  městských  slavností 
známých jako „Táborská setkání“.

Sbor dobrovolných hasičů města Tábora byl jako každý rok pověřen zabezpečením požární 
bezpečnosti při této akci, které se pravidelně účastní více jak 20 tisíc návštěvníků. Nároky na 
zabezpečení této služby nejsou nijak malé. Do akce je nasazeno kolem 25 až 30 členů naší 
zásahové jednotky a služba nám začíná od pátku poledne a končí v neděli večer.

V letošním roce byly požadavky na výkon služby zvýšeny při tradičním slavnostním zahájení, 
tj.  pochodňový  průvod  a  ohňostroj.  Protože  se  nám  nedostávalo  několik  členů  jednotky 
z pracovních  a  jiných  důvodů,  požádali  jsme  o  pomoc  velitele  a  členy  Vašeho  Sboru 
dobrovolných hasičů obce Běleč. Velmi ochotně nám vyšli vstříc a já bych chtěl touto cestou 
poděkovat  panu  Pavlu  Krejčímu  za  zajištění  výpomoci  členy  SDH Běleč.  Do  Tábora  dne 
10.9.2011 přijeli  pan Jaroslav Krejčí,  Jaroslav Čech, Petr Skyva a Rudolf Šedivý. Patří  jim 
poděkování  za odvedenou práci. Všichni velitelé úseků byli s jejich činností a vystupováním na 
veřejnosti velice spokojeni a je vidět, že z Vaší jednotky SDH se stává skutečně jednotka na 
velmi  dobré úrovni,  která  bohužel  není  u  většiny  dalších  sborů v okolí  Tábora.  Věřím,  že 
navázaná přátelská spolupráce nám vydrží i do dalších dnů, měsíců a roků.

Velitel SDH Tábor
Zdeněk Kubále

Oslava 90. výročí založení SDH v Bělči

21.  července  2012  se  na  návsi  v  Bělči  uskutečnila  oslava  90.  výročí  založení  Sboru 
dobrovolných hasičů v Bělči. Na oslavu dorazili se svou technikou také hasiči z Tábora, Mladé 
Vožice,  Kamberka,  Vilic,  Řemíčova,  Jetřichovce,  Čekanic,  Mutic,  Noskova a  Staré  Vožice, 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje a Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.
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Nejdříve byl na programu slavnostní nástup za účasti starosty okresního sdružení dobrovolných 
hasičů Tábor Aloise Pazdery, velitele okrsku Mladá Vožice Karla Adama a zástupce Hasičského 
záchranného sboru Bc. Martina Škuliny. Při této slavnostní příležitosti byli ocenění jednotliví 
bělečští hasiči čestným uznáním krajského výboru SDH, okresního výboru SDH nebo čestným 
uznáním SDH Běleč. Sbor dobrovolných hasičů byl oceněn čestným uznáním okresního výboru 
SDH.  Po  předání  pamětních  listů  hostům  následovala  spanilá  jízda  přítomných  vozů  přes 
Elbančice, Bzovou, Janov a Mladou Vožici zpět do Bělče. Hasiči z Kamberka s historickou 
stříkačkou taženou koňmi si projeli kolečko po naší obci.

Poté již následovaly 
praktické  ukázky 
práce  hasičů. 
Nejprve  se 
bělečským  hasičům 
podařilo  zdolat 
požár  v  podkroví 
hasičské  zbrojnice. 
Část  mužstva  se 
k požáru  dostala  po 
žebříku  oknem, 
další skupina pak po 
schodech. Sotva byl 
zdolán  tento  požár, 
začala  na  návsi 
hořet  papírová 
chaloupka.  Tu hbitě 
uhasili  hasiči 
z Kamberka svou více než sto let starou stříkačkou na ruční pohon.
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Bělečská náves byla v tento slavnostní den skutečně 
magnetem na „problémy“, protože na komunikaci na 
návsi  zanedlouho  došlo  k  dopravní  nehodě  dvou 
vozidel  se  zraněním.  Na  místo  byli  povoláni 
dobrovolní  hasiči  z  Mladé  Vožice  spolu  se  svými 
dobrovolnými kolegy z Tábora a záchrannou službou. 
Došlo  k  uhašení  počínajícího  požáru  jednoho 
z vozidel,  vyproštění  raněných  a  poskytnutí  první 
pomoci. Pro figuranty a okolní přihlížející diváky bylo 
jistě  překvapením,  když  došlo  ze  strany  záchranné 
služby  ke  skutečnému  zajištění  zraněných  osob 
nitrožilním  vstupem.  Vše  nakonec  dobře  dopadlo  a 
tato ukázka měla opravdu veliký úspěch.

Po  odklizení  vraků  vozidel  následovalo  předvedení 
práce na laně a zásahy přenosnými hasicími přístroji.

Dalším  očekávaným  bodem  programu  byla  soutěž 
Železný hasič Běleč 2012. Na start se postavilo celkem 15 borců, kteří museli zdolat velmi 
náročnou překážkovou trasu. Nejprve dojeli na kole do zbrojnice, kde se vystrojili, následoval 
slalom  s  pneumatikou  a  prolézání  stěny.  Dále 
museli  dopravit  figurínu  na  nosítka,  překonat 
překážku a přenést závaží. Po rozvinutí hadic ještě 
následoval  běh  mezi  pneumatikami.  Finišem 
potom  bylo  hašení  požáru  pomocí  hasicího 
přístroje  s  CO2.  První  místo  obsadil  domácí 
Tomáš Kubále s časem 90,47s, na dalších místech 
se umístili  Tomáš Gigal  z Čekanic a Jan Svitač 
z Tábora.

Následující ukázku obstarali mladí hasiči z Bělče 
a  jejich  vedoucí,  kteří  se  utkali  v  soutěži  se 
džberovou  stříkačkou.  Nejlepšího  času  dosáhli 
Smajlíci  ve  složení  Veronika  Bednářová,  Hanka 
Kopecká a Klára Kopecká.

Vydařené  oslavy  pak  zakončilo  předání  cen  a 
diplomů účastníkům soutěží a slavnostní nástup. 
O  výbornou  večerní  zábavu  se  pak  postarala 
skupina SYNKOPY.
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