SDH Zbelítov

Činnost sboru v roce 2011
Náš sbor měl na konci roku 52 členů, z toho 12 mladých hasičů. Dále náš sbor začíná pracovat
s přípravkou, která čeká na zařazení do členské základny sboru.
Hlavní činností našeho sboru je účast na soutěžích. Okrskové kolo se konalo 7. května
v Hrejkovicích, a naše družstvo se umístilo na 2. místě z osmi zúčastněných družstev mužů, o
0,04s za vítězným družstvem z Milevska. Od 11. června do 10. září pak proběhlo sedm kol 15.
ročníku soutěže O putovní pohár hasičů okresu Písek. Naše výsledky byly následující: Jehnědno
- čas 38,84s, 18. místo, Dražíč - čas 26,97s, 11. místo, Tálín - čas 34,24s, 6. místo, Milenovice čas 31,31s, 9. místo, Krč - čas 34,18s, 13. místo, Milevsko - čas 30,50s, 6. místo, a Skály - čas
31,96s, 7. místo. V celkovém hodnocení jsme obsadili 9. místo z 31 mužských družstev.
Dále v Milevsku proběhlo 4. června krajské kolo soutěže mladých hasičů Plamen 2011, na
kterém několik našich členů pomáhalo s přípravou a zajištěním celého průběhu soutěže.
Jako každý rok jsme v únoru uspořádali hasičský ples. Ples se velmi vydařil nejen díky hudbě,
ale také díky bohaté tombole. Sladké i masné výrobky přijdou k půlnoci vždy vhod. Lidé
odcházeli domů spokojeni až pozdě k ránu.
Další každoroční činností je sběr železného šrotu, který nám přináší do pokladny také nějaké
prostředky. Je to ale rok od roku slabší, lidé toho už doma tolik nemají nebo si to sami odvezou
do kovošrotu, a sběr také obvykle neujde pozornosti „loupeživých spoluobčanů“. Ti dokáží
sebraný šrot přes víkend, než ho výkupna kovošrotu odveze ze shromaždiště za obcí, pěkně
vytřídit od těžších kusů, a obohatit se tak na svůj soukromý účet. Výkupna nám v letošním roce
navážila jen 1,1 t šrotu.
V roce 2010 navázala naše obec partnerství s osadou Zbelítov, u Jistebnice. Jsou to jediné dva
Zbelítovy v republice. Asi 25 našich „cykloturistů“ tehdy dojelo na návštěvu k Jistebnici. A tak
bylo v tomto roce na naší obci oplatit jim pozvání. Setkání proběhlo v sobotu 30. července, za
podpory našeho sboru, který pomáhal s přípravami obecnímu úřadu, a sám zorganizoval
netradiční soutěžní klání o ceny. Soutěž začala požárním útokem našich nejmladších –
přípravky, díky počasí v pláštěnkách, avšak za velkého povzbuzování obecenstva. Každý
soutěžící byl odměněn balíčkem sladkostí a perníkovou medailí.
Netypický požární útok dospělých začínal startem ze židlí zády, nedaleko od startovní čáry. Ze
stolku na čáře musel každý soutěžící vypít pohárek piva, a poté musel být jeden člen z družstva
převezen na trakaři k základně. Pokračovalo se běžným útokem na nástřikové terče. Místní ženy,
ač nejsou hasičkami, dali dohromady družstvo, a předvedly přítomným, že i ony to s hasičským
materiálem umí. Místní muži, hasiči i nehasiči, od dorostenců do téměř 60 let, postavili družstva
čtyři, včetně našeho soutěžního. Hosté přijeli z Květova, a Mirovic. Soutěžilo také družstvo
Zbelítova u Jistebnice, které si na soutěž přivezlo starší typ stříkačky PS8. Ta je díky vydatnému
dešti v průběhu soutěže nechtěla na startu moc poslouchat, ale nakonec „chytla“. Všichni
předvedli v nezvykle chladném a deštivém počasí obětavý výkon. A protože šlo o zábavné
odpoledne, při vyhodnocení v sále kulturního domu se všichni shodli na tom, že nakonec
zvítězili vlastně všichni. A tak každé družstvo dostalo na zahřátí po lahvince
jindřichohradeckého rumu. K veselé náladě na sále zahrál na heligonku jeden člen z
družiny hostujícího Zbelítova.
V tomto roce byla ukončena činnost družstva mladých hasičů ve starší kategorii pro nedostatek
členů pro jarní kolo hry Plamen 2011. Někteří již věkově postoupili do kategorie dorostenecké.
Po krátké odmlce se však ozvali někteří rodiče, že by stáli o to, aby jejich malé děti začali
nacvičovat. Po krátkém váhání se naši vedoucí pustili do práce s těmito dětmi, ukázali jim
zbrojnici, a začali je krůček po krůčku zasvěcovat do hasičiny. Po několika trénincích, kdy si
vyzkoušeli požární útok s natahováním hadic a stříkáním na terče, se děti předvedli před
obecenstvem na domácí půdě při setkání Zbelítovů, a na místní soutěži v Květově. Je vidět, že je
práce baví, a doufáme, že tomu tak bude i příští rok.
Zásahová jednotka měla dva zásahy po obci. V obou případech šlo o vyčerpání a čištění studen.
Jedenkrát dvou obecních studen, a podruhé studny soukromé.

SDH Zbelítov

Činnost sboru v roce 2010
Náš sbor má 52 členů, z toho 40 mužů a 12 mladých hasičů.
Mladí hasiči se pod vedením J. Chvojana staršího, a L. Medenciho pravidelně zúčastňují
celostátní hry „Plamen“, a nevedou si nijak špatně. Na závěrečném vyhodnocení okresního kola
Plamen 2010 dosáhli na medailovou pozici – 2. místo z 11-ti zúčastněných družstev. Toto
umístění je velmi cenné, neboť konkurence je zde opravdu kvalitní, a prosadit se je těžké.
Zahájení dalšího ročníku 2011 podzimním kolem se našim mladým již tolik nevedlo. Byli
oslabeni, protože z deseti členů jich pět dovršilo věku 15-ti let, takže již věkově patří
do kategorie dorostu. Na pětičlennou hlídku pro branný závod to však stačilo, a družstvo
obsadilo 11. místo mezi 13 družstvy.
Kromě toho se naši mladí v roce 2010 po roční pauze zúčastňovali pětikolové soutěže O pohár
starosty okresního sdružení hasičů ČMS v Písku, kde celkově skončili na 6. místě z celkového
počtu sedmi družstev. I přes dobré průběžné výsledky jim konečné umístění pokazila jedna
diskvalifikace. Dále se předvedli i před domácím publikem na okrskové soutěži, kde obsadili
2. místo, a na místní soutěži v Květově, kde s přehledem vyhráli.
Družstvo dospělých je pravidelným účastníkem soutěže „O putovní pohár hasičů okresu Písek“.
Ve čtrnáctém ročníku této pohárové soutěže jsme průběžně obsazovali 5.-8. místo, ale povedlo
se i jedno 10. a jedno 12. místo. Celkově jsme skončili na pěkném 6. místě z 31 mužských
družstev. V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo také 20 družstev žen.
Do roku 2010 jsme používali požární stříkačku PS12 z roku 1971, která se používala všude tam,
kde bylo potřeba. Jak na soutěže, tak na zásahy, např. čerpání studní. Proto postupně ztrácela na
výkonu a její technický stav nebyl nejlepší. Díky získané dotaci Krajského úřadu ve výši 40 tisíc
Kč, o kterou požádala obec, byla zakoupena repasovaná stříkačka se silnějším motorem za
74 tisíc Kč.
V roce 2010 oslavil náš sbor 105. výročí od založení, a tak jsme byli pověřeni uspořádáním
okrskové soutěže. Toho jsme se zhostili dobře, i díky spolupráci a materiální pomoci sborů
Milevska a Hrejkovic. Naše družstvo obsadilo 3. místo za Pechovou Lhotou, a vítězným
družstvem Milevska. Celkem se z 10 sborů okrsku soutěže zúčastnilo 7 družstev mužů, 2 ženská
a 3 dětská družstva.
První zkušeností byla účast na noční soutěži v Bojenicích u Bernartic, v červenci 2010.
V roce 2010 pořídil náš sbor nové teplákové soupravy pro družstvo mladých hasičů, altán
s bočnicemi 3x4,5m, a sebralo se 5,8 t kovového odpadu.
Zatímco v předchozím roce 2009 byla zásahová jednotka požádána 6x o vyčerpání a vyčištění
studní, při přívalovém dešti v červenci 2009 členové jednotky vyčistily koryto potoka od padlého
stromu a provedli obchůzkou kontrolu odtoků rybníků po obci, a následující den ještě
proplachovali potrubí kolem návesního rybníka od nanesených nečistot, v roce 2010 neměla naše
jednotka výjezd žádný.

