KLOPOTOVIČTÍ HASIČI
příspěvek k historii hasičského sboru v Klopotovicích

Věnování:
Autor textu věnuje tuto publikaci památce zakládajícím členům hasičského sboru
v Klopotovicích, a také vyslovuje dík těm, kteří významnou měrou přispěli ke vzniku této
malé publikace, především pak Rostislavu Opršalovi, Jaroslavu Benešovi a dalším
pamětníkům.

Knihovnička Lopotníka
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Několik slov úvodem
V roce 2000 uplynulo prvních 50 let trvání organizovaných hasičů v Klopotovicích.
Autoři této malé, zdaleka ne vyčerpávající publikace, byli vedeni snahou zachovat pro
budoucí generace hasičů a také občanů počátky a dosažené úspěchy v prvních letech
jejich činnosti. Autoři čerpali z jim dosažitelných písemností, doplněných o vzpomínky
pamětníků. Autoři si nedělají iluze, že se jim podařilo zachytit vše, tak jak se skutečně
odehrálo. Největším úspěchem bylo zajisté vybudování a později rozšíření hasičské
zbrojnice do podoby jak ji známe v současnosti.
Stavba hasičské zbrojnice byla převážně financována z prostředků našeho požárního
sboru získaných sběrem železného šrotu, brigádami a podobně. Hlavním motorem
zdárného dokončení této stavby byli bezesporu tehdejší funkcionáři sboru a z nich pak
zejména Rostislav Opršal, který tomuto dílu věnoval mnoho úsilí.
Tuto zbrojnici nám mohou závidět i mnohem větší obce.
V těch uplynulých padesáti letech byly roky úspěšné, méně úspěšné, léta rozvoje i léta
stagnace, ostatně tak to v životě chodí. Věříme, že i budoucí mladá generace naváže na
dosažené úspěchy v zájmu všech občanů – celé obce.

Tak vypadala první hasičská zbrojnice v Klopotovicích
Občany naší obce v minulosti netrápily jen útrapy četných válek a bitev odehrávajících
se v jejich okolí, hrůzy četných epidemií, které se často dotkly i Klopotovic, ale také
časté požáry, jak uvádíme dále.
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Požáry v minulosti
V této kapitole provedeme rekapitulaci požárů v naší obci, tak jak se nám podařilo
zjistit ve starých zápisech od roku 1856, co bylo před tím je dosud skryto, ale lze
předpokládat, že situace nebyla o nic lepší.
V roce 1856 vyhořely stodoly Tomáše Krátkého (číslo 16) a Matouše Klobouka (číslo
17), bylo to na počátku měsíce září, když posečené na stodolách složené obilí bylo,
pojištěny byly jen stodoly - obilí pojištěno nebylo. Oheň tehdy vyšel ze stodoly Tomáše
Krátkého.
V květnu roku 1862 shořely čtyři domky v pastouškách a šest stodol na trávníku.
Stodoly - Jana Kočíře, Františka Zapletala, Františka Gálíčka (číslo 23), Františka
Gálíčka (číslo 24), Jana Žáčka a Matěje Dočkala. Chaloupky Františka Hříbka,
Františka Mrvy, Jana Přehnala a Martina Skopala. Oheň tehdy vzešel z chaloupky
Hříbkovy.
V roce 1863 shořely obytné budovy s maštalou Františka Zapletala, Františka Gálíčka
(číslo 23), Františka Gálíčka (číslo 24), Jana Žáčka, u Jana Kočíře a Martina Dočkala
shořely tenkrát jen maštale, protože tito své obytné stavení v roce 1862 pokryli
„kamenem“ a tak dalšímu rozšíření ohně skrze obytné části se tak zamezilo.
Dne 20. května 1872 vyhořely stodoly číslo 10 (Jan Mézl), číslo 9 (Jakub Pospíšil),
číslo 8 (František Žáček), číslo 7 (Šimon Parák), číslo 6 (František Indrák), číslo 5
(Libor Klobouk), číslo 4 (Martin Mézl), číslo 3 (Čeněk Kovářík) a to právě v noci o půl
dvanácté hodiny, v těchto stodolách shořelo mnoho strojů - mlátiček, secích strojů, také
mnoho slámy protože nikdo neměl slámu na hůře. Právě této době byl v obci
nakvartýrováno vojsko, mnoho koní běhalo po polích a někteří se tak splašili, že je
majitelé sehnali až na třetí den po požáru.
V roce 1874 - 25. listopadu opět hořelo. Tentokráte bývalá obecní hospoda (číslo 15),
potom číslo 16 (Kateřina Krátká), číslo 13 a 14 (domky Jana Novotného a Jana Říhy ty stávaly za hospodou, kde stojí hospodářské budovy číslo 15). Oheň se tehdy vzňal
v hospodě na půdě a to tak nenadále, že by hosté v hospodě málem uhořeli.
V roce 1881 - 10. května slavil sňatek rakouský korunní princ Rudolf, tento sňatek byl
ve všech rakouských zemích velice oslavován. Také klopotovští slavili, tentokráte
hluboko přes půlnoc. Když všichni po veselé oslavě byli v nejlepším spánku, v noci o
03,15 hodině vypukl v domě číslo 3 u Čeňka Kováříka oheň, který při velkém povětří,
které tehdy bylo, zachvátil v 10 minutách celou stranu vesnice, nejhorší to však bylo
v domech číslo 3 a 4, z těchto dvou stavení sotvaže život zachránili, všechen dobytek
uhořel, v čísle 3 uhořel i „pacholek“ Fabián Kupčík, který snad tento požár svou
neopatrností zavinil.
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Tehdy vyhořeli: číslo

1 – Matouš Klobouk,
2 – František Skopal,
3 – Čeněk Kovářík,
4 – Martin Mézl,
5 – Libor Klobouk,
6 – František Indrák,
7 – Martin Dočkal,
8 – Hynek Žáček,
9 – Jakub Pospíšil,
10 – Jan Mézl

Ještě v tomto roce na den sv, Bartoloměje, (24. srpna), se strhla večer taková bouře, že
hrom ustavičně hřměl a také uhodil do čísla 21, kde tenkráte bydel František Kočíř,
stavení vzdor velikému lijáku, který byl tak silný, že po vesnici po pás vody teklo, tak
stavení bylo okamžitě v plamenech, všechna pomoc byla marná, jen to bylo možné, že
se oheň omezil pouze na toto stavení.
Založení CPO
První „moderní“ hasičská výzbroj byla v naší obci pořízena v rámci založení CPO
(civilní protiletecké ochrany) v roce 1936. Důvodem tohoto opatření bylo blížící se
nebezpečí vzniku války, války, která pak na samém konci tak těžce poškodila naši obec.
Sklad hasičské výzbroje
Skromná hasičská výzbroj byla v prvých poválečných letech provizorně uskladněna
v naprosto nevyhovujících podmínkách v bývalé cukrovarnické váze, poškozené válkou,
která stála v místech, kde se dnes nachází tenisové kurty. Toto provizorium se pak
protáhlo na několik let, než se podařilo uskutečnit sen všech hasičů: totiž mít pořádnou
hasičskou zbrojnici včetně odpovídajícího „zázemí“ umožňujícího i kulturní vyžití.

Na snímku je Josef Starosta, Jindřich Hodulík, František Mádr, Václav Steiger a
František Nesvadbík
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Založení hasičského sboru
K založení organizovaného hasičstva v naší obci došlo v roce 1950.
I. řádná valná hromada dobrovolných hasičů se konala 19. března 1950.
Na této valné hromadě byli zvoleni:
Starosta
Vojtěch Matela
Náměstek starosty
Václav Fojt
Velitel
Svatopluk Prachař
První zástupce
František Mádr
Druhý zástupce
Jan Kohn
Jednatel
Jaroslav Parák
Pokladník
Josef Slavík
Vzdělavatel
Josef Kořínek
Strojník
Václav Steiger
Na této valné hromadě bylo rozhodnuto uspořádat „hodovou zábavu“ na „Sýpce“.
Dále bylo rozhodnuto organizovat žňové hlídky a byly ustaveny dvě cvičitelské devítky
ve složení:
Velitel
Svatopluk Prachař
Jan Kohn
Zástupce
František Mádr
Josef Kořínek
Jindřich Hodulík
Karel Krátký
Oldřich Kovařík
Otakar Krejčíř
Josef Křížek
Antonín Mraček
Vojtěch Navrátil
Jaroslav Mraček
Ladislav Pospíšil
František Pospíšil
Starosta Josef
Václav Steiger
Vojtěch Koláček

6

ROK 1951
V tomto roce Sbor dobrovolných hasičů v Klopotovicích uspořádal v měsíci květnu
Hodovou zábavu v parku.
Činnost byla především organizačního charakteru a na poli výcviku jednotek. Byly
organizovány žňové hlídky,
Do funkce velitele byl zvolen František Mádr, který potom tuto činnost vykonával celou
řadu let.
ROK 1952
V rámci státu došlo ke změně v organizaci hasičů, byla zřízena Československá požární
ochrana, jejíž součástí se stali i dobrovolní hasiči.
Klopotovští požárníci uspořádali na začátku roku Hasičský ples a založili tak
dlouholetou tradici. Nezapomněli ani na Hodovou zábavu, která se opět konala v
parku.
Hlavní úsilí bylo věnováno vybudování vodních zdrojů v obci pro potřebu hašení
v případě požáru. Na výročním jednání bylo zvoleno nové vedení, v tomto složení:
Předseda
Vojtěch Matela
Místopředseda + velitel
František Mádr
Zástupce velitele
Jan Kohn
Jednatel
Jaroslav Parák
Pokladník
Josef Slavík
Kulturní referent
František Lánský
Zdravotní služba
Josef Starosta
Referent pro školení
Oldřich Kovařík
Členové se zúčastnili oslav l. máje.
Byly opět organizovány žňové hlídky.
Ještě v tomto roce došlo ke změně cvičitelské devítky, která byla složena:
Velitel
František Mádr
Členové
Jan Kohn
Oldřich Kovařík
Václav Steiger
Jaroslav Mraček
Josef Kořínek
František Nesvadbík
Vojtěch Skácel
Vojtěch Koláček
ROK 1953
Konal se opět Požárnický ples a Hodová zábava. Obě tyto akce se vydařily a přispěly
ke kulturnímu životu v obci.
Péčí okresního požárního velitelství v Kojetíně bylo doplněno vybavení našich
požárníků, mimo jiné bylo dodáno: 2 žebříky, 100 m hadice B, 120 m hadice C, 3 masky
s kouřovými filtry, 1 nosítka, 1 samaritánská brašna, 1 samaritánská skřínka, 2 ruční
osvětlovací zařízení, vybavení 9 členného družstva.
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Valná hromada konaná 25. února 1953 zvolila:
předseda
Vojtěch Matela
velitel
František Mádr
zástupce velitele
Jan Kohn
jednatel
Jaroslav Parák
pokladník
Josef Slavík
kulturní referent
František Lánský
zdravotník
Václav Steiger
referent pro odborné školení:
Oldřich Kovařík
Byl také ustaven referent pro prevenci:
František Mádr
V tomto roce bylo získáno 45 členů ČSČK.
Byly opětně organizovány žňové hlídky. Značné úsilí bylo vynaloženo na vybudování
vodních zdrojů (studní) na území obce určených pro hasební účely.
27. prosince 1953 se konala opět Valná hromada, která provedla změny ve složení
výboru:
předseda
Václav Steiger
velitel
František Mádr
zástupce velitele
Jan Kohn
jednatel
Jaroslav Parák
pokladník
František Lánský
kulturní referent
Vojtěch Skácel
zdravotník
Ladislav Pospíšil
výcvikový referent
František Nesvadbík
odborné školení
Oldřich Kovařík
prevence
František Mádr
V tomto roce byly provedeny preventivní protipožární prohlídky všech obytných a
hospodářských budov v obci.
ROK 1954
Tak jako minulé roky i v tomto roce se konal 28. února Požárnický ples a v květnu pak
Hodová zábava, tentokráte na „Sýpce“.
Požárníci se účastnili oslav Mezinárodního dne žen a přispěli tak k důstojné oslavě
tohoto svátku.
Také nezapomněli na organizování žňových hlídek a preventivní prohlídky.
Za instruktory Civilní obrany byli určeni: Pospíšil Ladislav a Skácel Vojtěch.
ROK 1955
Výroční členská schůze 8. ledna 1955 zvolila:
předseda
Vojtěch Matela
velitel
František Mádr
zástupce velitele
Jan Kohn
jednatel
Jaroslav Parák
pokladník
Josef Slavík
kulturní referent
František Lánský
zdravotní
Ladislav Pospíšil (čp.6)
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výcvikový
odborné školení
organizační ref.
prevence

Ladislav Pospíšil (čp.20)
Oldřich Kovařík
Jindřich Hodulík
František Mádr

V únoru se opět konal Požárnický ples a v květnu Hodová zábava. Požárníci se
účastnili oslav 1. Máje a také oslav osvobození v naší obci.
Zorganizovali protipožární hlídky v době žní. Značné úsilí bylo věnováno výstavbě
Hasičské zbrojnice (byly vybudovány základy), ale tento zámysl se nepodařilo naplnit.
V letech 1956 - 1959
Stalo se již tradicí pořádání Požárnického plesu a Hodové zábavy.
Činnost byla zaměřena na výcvik, organizování protipožárních hlídek v době žní a
provádění preventivních prohlídek všech obytných a hospodářských budov v obci.

Tak vypadala pozvánka na hasičský ples.
ROK 1960
V tomto roce dochází ke změnám ve správním a územním uspořádání státu. Tyto změny
se dotkly i uspořádání požární ochrany. Klopotovice jsou tímto rokem zařazeny do
okrsku ČSPO - Olšany, Hablov, Vrbátky, Hrdibořice, Biskupice, Štětovice, Klopotovice.
Tímto dochází k určitému posunu v činnosti jednotky.
V červenci bylo u nás provedeno okrskové poplachové cvičení s dálkovou dopravou
vody a to z řeky Blaty až ke kapli na návsi. Na tomto cvičení se zúčastnily všechny
jednotky okrsku.
Naši požárníci také organizovali protipožární žňové hlídky a preventivní prohlídly. Již
tradičně se konal Požárnický ples a Hodová zábava.
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Dva snímky z okrskového poplachového cvičení s dálkovou dopravou vody z řeky
Blaty až ke kapli na návsi.
ROK 1961
Místní jednota SPO organizovala žňové hlídky, věnovala síly výcviku, zajistila školení
obyvatel v rámci Civilní obrany.
Pořádala Požárnický ples a Hodovou zábavu.
ROK 1962
Naši požárníci se zúčastnili okrskového požárního cvičení v Biskupicích. V době žní
zajistili konání požárních hlídek. Také byly provedeny preventivní prohlídky.
Nedílnou součástí kulturního života v obci se stal Požárnický ples a Hodová zábava
pořádaná MJ SPO.
ROK 1963
Činnost v tomto roce byla obdobná jako v roce minulém, tedy především prevence,
výcvik jednotky, žňové hlídky. Také Požárnický ples a Hodová zábava.
ROK 1964
Ani tento rok nebyl v činnosti výjimkou - výcvik, prevence, žňové hlídky, navíc
tentokráte školení CO obyvatelstva. A samozřejmě Požárnický ples a Hodová zábava.
ROK 1965
Tento rok začali svou činnost naši požárníci - Požárnickým plesem. V květnu, v naši
obci byla „Požární slavnost s námětovým cvičením“ za účasti požárníků z dalších obcí
okrsku. A také Hodová zábava. Ještě předtím - v květnu se naši požárníci zapojili svou
účastí do oslav osvobození naší obce.
25. července naši se požárníci účastnili oslav 80. výročí sboru v Olšanech. V rámci
těchto oslav byl proveden požární poplach v objektu JZD Olšany za účasti i našich
hasičů.
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Na snímku, který byl pořízen při vytváření tanečního parketu v parku, vidíme Karla
Krátkého, Václava Steigera, Aloise Skácela a Metoděje Pohajdu.
ROK 1966
V tomto roce se konalo okrskové námětové cvičení ve Štětovicích za účasti i našich
hasičů.
Naši požárníci opět zajistili provedení preventivních prohlídek a konání žňových hlídek.
Nezapomněli na pořádání Požárnického plesu a Hodové zábavy.
ROK 1967
Na začátku tohoto roku se konal Požárnický ples. V květnu se již tradičně konala
Hodová zábava. Značné úsilí požárníků mimo výcviku a přípravě na účast na noční
okrskové cvičení v Dubanech bylo věnováno výstavbě Požární zbrojnice (přestavbě
obecního chléva na zbrojnici). Členové MJ SPO se zapojili do sběru železného odpadu,
jehož výnos věnovali na výstavbu zbrojnice. Ve sběru kovového odpadu pokračovali pak
i v dalších letech. Byl pořádán také zájezd na jižní Moravu.
ROK 1968
Na úseku kulturní činnosti naši požárníci zajistili konání Požárnického plesu, Hodové
zábavy a zorganizovali zájezd na jižní Moravu. Sběrem železného šrotu získali částku 6
809,- Kčs, kterou věnovali na výstavbu Požární zbrojnice. Mnoho úsilí bylo věnováno
výstavbě zbrojnice, kde byla provedena elektroinstalace. Nezapomínali na provádění
prevence a přípravu družstva. Naši požárníci se v tomto roce zúčastnili těchto cvičení:
– 3. července – v Biskupicích v rámci oslav 44 let sboru,
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- 20. července - v Olšanech,
- 5. srpna
- v Troubkách
a okrskového cvičení ve Vrbátkách.
ROK 1969
I v tomto roce se konal Požárnický ples a Hodová zábava v režii hasičů.
Uskutečnil se opět zájezd na jižní Moravu. Nemalou částku získali hasiči sběrem
železného odpadu, také tato částka byla věnována výstavbě zbrojnice. Celý rok se
konaly brigády na zbrojnici, kde práce zdárně pokračovaly.
Dne 1. června se účastnili požárníci okrskové soutěže v Biskupicích a 18. července
okrskového cvičení v Hablově.
V tomto roce zemřel zakládající člen sboru Jaroslav NAVRÁTIL.

Jan Kohn, Josef Starosta, Alois Skácel, Rostislav Opršal, Vojtěch Navrátil, Petr Kohn
a před nimi jsou František Prachař, František Lehký, František Nesvadbík a Vojtěch
Koláček tráví přestávku při stavbě hasičské zbrojnice.
ROK 1970
Na počátku byl Požárnický ples, pokračovalo to Hodovou zábavou a zájezdy do
Kopřivnice a Babiččina údolí. Ale nebyla jenom zábava, byla také tvrdá práce.
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Sběr železného šrotu vynesl tentokráte 6 200,-Kč, které byly vyčerpány na výstavbě
Zbrojnice. Brigády, brigády…
Družstvo se zúčastnilo okrskového cvičení v Dubanech a cvičení v Kralicích.
Také preventivní prohlídky byly provedeny.
Rok byl poznamenán dalším úmrtím zakládajícího člena: zemřel Václav STEIGER.
V tomto roce byli zvoleni noví funkcionáři sboru.
Předseda
Rostislav Opršal
Místopředseda
Josef Zatloukal
Velitel
Jan Kohn st.
Referent prevence
František Mádr
Organizační referent
Jaroslav Vymětal
Jednatel
Jaroslav Parák
Hospodář
Josef Slavík
Mater.techn.ref.
Vladimír Pohlodka
Vedoucí mládeže
Alois Ježák

Hotová hasičská zbrojnice
ROK 1971
Tak jako v předchozích letech i v tomto roce naši hasiči nezapomněli na kulturní vyžití,
pořádali pro všechny občany svůj Požárnický ples, Hodovou zábavu a pro příznivce
dobrého moku také zájezd na jižní Moravu. Také si to zasloužili, po těch mnoho
hodinách brigády na stavbě Zbrojnice, sběru železného šrotu a pomoci JZD je třeba
také nabrat síly do dalších dnů.
Družstvo se účastnilo okrskového cvičení v Dubanech – 3. července.
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A pak 23. srpna nastal ten okamžik, na který tak dlouho čekali – slavnostní otevření
zbrojnice za účasti přátel. HS z Olšan provedl při této příležitosti v Klopotovicích
ukázkové cvičení.
ROK 1972
Také tento rok byl bohatý, pokud se týká činnosti našich hasičů pardon tehdy ještě
požárníků.

K tradičnímu Plesu a Hodové zábavě
přidali ještě Mikulášskou a zajistili
estrádní vystoupení.

Provedli sběr železného šrotu, pomohli místnímu zemědělskému družstvu. I v tomto roce
zorganizovali zájezd.
Družstvo se zapojilo do okrskového cvičení ve Štětovicích a zúčastnilo se okrskové
soutěže v Biskupicích.
V celé obci byly provedeny preventivní prohlídky.
ROK 1973
Tento rok je významný pro naše hasiče, v měsíci červenci (15.) navštívili naše
požárníky - přátelé - požárníci z Maďarska. Po brněnských mezinárodních závodech
požárníků CTIF přijel k nám Maďarský hasičský sbor, který u nás soutěžil s našimi
hasiči. Maďarští hasiči byli u nás srdečně přivítáni a pohoštěni.
Dne 27. dubna se u nás konalo okrskové cvičení, které prověřilo techniku a sbory za
ztížených podmínek.
Jinak kulturní činnost jako každý rok - Požárnický ples, Hodová zábava. Navíc účast na
oslavě MDŽ, kde hasiči přispěli ženám k svátku částkou 800,- Kčs.
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I v tomto roce byl proveden sběr železného šrotu a realizována brigáda na pomoc
zemědělcům v místním družstvu.

Snímek pořízený při návštěvě požárníků z Maďarska
Na výroční členské schůzi 16. prosince byl zvolen nový výbor, v tomto složení:
Předseda
Jaroslav Vymětal
Místopředseda
Jan Kohn st.
Velitel
Josef Zatloukal
Jednatel
Jaroslav Beneš
Hospodář
Josef Slavík
Prevence
František Mádr
Kulturní referent
Alois Ježák
Materiál-techn.referent Rostislav Opršal
Referent CO
Leopold Dočkal
Referent pro mládež
Vladimír Humpa
ROK 1974
I v tomto roce začínali naši požárníci svým plesem, následovala Vojtěchovská zábava.
Dětem k jejich svátku - MDD přispěli částkou 200,-Kčs. Sběr železného šrotu vynesl
3.894,- Kčs. Družstvo žáků se zúčastnilo 12. května okrskové soutěže žáků
v Klopotovicích, družstvo mužů okrskového cvičení 16. května v Dubanech a 3. června
okrskového cvičení v Biskupicích.
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Snímek z roku 1974 - při návštěvě maďarských požárníků. Vzadu stojí Svatopluk
Prachař a Jan Kohn, před nimi stojí Rostislav Opršal, František Prachař, Josef
Starosta, Jan Kohn st., Václav Fojt, Jaroslav Parák, Arnošt Pohajda a František
Mádr. Dále je tam Rostislav Opršal, František Lehký a vpředu jsou Jaroslav
Vymětal, Ladislav Pospíšil, Alois Ježák, Josef Zatloukal a Vladimír Pohlodka.
Na výroční členské schůzi v prosinci byl zvolen nový výbor:
Předseda
Jaroslav Vymětal
Místopředseda
Jan Kohn st.
Velitel
Josef Zatloukal
Kulturní referent
Alois Ježák
Prevence
František Mádr
Jednatel
Jaroslav Beneš
Hospodář
Josef Slavík
Materiál.techn.referent Rostislav Opršal
Referent CO
Leopold Dočkal
Referent mládeže
Vladimír Humpa
ROK 1975
25. výročí trvání hasičského sboru v Klopotovicích proběhlo bez oslav, i když bylo co
oslavovat, přinejmenším hotová hasičská zbrojnice si to zasloužila. Místo toho se již
uvažovalo o jejím rozšíření a dobudování do dnešního stavu. Tak tedy tento rok proběhl
ve znamení všední práce. Požárnický ples, Vojtěchovská zábava, sběr železného šrotu,
zájezd na jižní Moravu, ale také dar dětem k jejich svátku - MDD.
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Družstvo cvičilo 21. 6. v Biskupicích a 11. 7. v Hrdibořicích.
Výroční členská schůze se konala 30. listopadu.
ROK 1976
Plesem zahájili hasiči svůj rok. Nezapomněli na sběr železného šrotu, ženám k jejich
svátku - MDŽ přispěli na oslavu. Zúčastnili se cvičení v Tovačově a Hrdibořicích.
V tomto roce bylo započato s dobudováním (rozšířením) Hasičské zbrojnice. Tedy opět
brigády, většina pracovala za nějakou tu svačinu, ale našli se i tací, „kteří bez koruny
ani ránu.“
ROK 1977
Ples, Vojtěchovská zábava, oslavy MDŽ - ale také práce, hodně práce na dostavbě
zbrojnice, při přípravě a účasti na cvičeních to je takový „normální“ rok hasičů.
V tomto roce proběhlo 24. dubna okrskové námětové cvičení v Klopotovicích a 5.
června cvičení v Olšanech.
V tomto roce zemřeli František MÁDR – zakládající člen sboru, dlouholetý velitel,
Josef POHAJDA – zakládající člen sboru.

Rostislav Opršal a Jaroslav Vymětal
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ROK 1978
V tomto roce byla dokončena 2. etapa stavby Hasičské zbrojnice, dokončena přístavba
garáže a také byla provedena fasáda. Většina prací brigádnicky, část za pomoci MNV.
Sběr železného šrotu v tomto roce vynesl 5.944,-Kčs, hasiči také pomohli s demolicí,
domu číslo 20.
Okrskové cvičení se konalo za účasti i našich hasičů ve Štětovicích a ve Vrbátkách.
Hasiči měli svůj ples, uspořádali zájezd a přispěli finančně na oslavu MDD a
uspořádání besedy s důchodci.
Zemřel zakládající člen sboru - Václav FOJT.
ROK 1979
Družstvo se zúčastnilo okrskového námětového cvičení v Dubanech a v Klopotovicích.
Již samozřejmostí se stalo konání Hasičského plesu, bez kterého by v obci cosi chybělo.
Také sběr železného šrotu ani tentokráte naši hasiči nevynechali. Pomohli finančním
darem k uspořádání oslav MDŽ a MDD, zorganizovali také „pohoštění“ mladých
požárníků.
Výroční členská schůze se konala 16. prosince, za MNV byl přítomen Svatopluk
Prachař, za OV SPO Václav Šindler.
Zemřel Josef SLAVÍK - zakládající člen našeho sboru, dlouholetý pokladník a obětavý
brigádník na stavbě zbrojnice.

Pan Vladimír Humpa s naší hasičskou mládeží
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ROK 1980
Výroční členská schůze se konala 30. listopadu, za MNV byl přítomen Svatopluk
Prachař.
V tomto roce konala se okrsková soutěž požárníků v Klopotovicích.

Požárníci byli aktivní i při stavbě márnice
ROK 1981
Výroční členské schůze konané 20. prosince se za MNV účastnil Svatopluk Prachař.
Také v tomto roce se u nás konala okrsková soutěž požárníků.
ROK 1982
Výroční členská schůze se konala 12. prosince.
Okrsková soutěž požárníků se opět konala v Klopotovicích.
ROK 1983
Výroční členská schůze se konala 11. prosince, MNV zastupoval Svatopluk Prachař.
Už čtyřikrát po sobě hostili naši požárníci účastníky okrskové soutěže.
V tomto roce zemřel zakládající člen klopotovských hasičů - Jaroslav MRAČEK.
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Lepold Dočkal, Jan Bradík, František Lehký, Josef Zatloukal, Alois Ježák a za nimi
stojí František Prachař, Jan Kohn mladší, Jan Kohn starší a Rostislav Opršal
ROK 1984
Výroční členské schůze konané 16. prosince se zúčastnili zástupci OV SPO Václav
Šindler a ZO SPO Olšany Alois Vláčil.
ROK 1985
Zemřel Vojtěch NAVRÄTIL - zakládající člen našeho hasičského sboru.
ROK 1986
Výroční členské schůzi 21. prosince byl přítomen - za MNV Svatopluk Prachař.
Po dvou letech se okrsková soutěž požárníků konala opět v naší obci.
V tomto roce se naši hasiči rozloučili se zesnulým zakládajícím členem sboru
Františkem ČUBOU
ROK 1987
Na výroční členské schůzi 20. prosince zastupoval OV SPO Václav Šindler a MNV
Svatopluk Prachař.
Družstvo našich požárníků se zúčastnilo okrskového cvičení v Biskupicích.
Odešel další zakládající člen našeho hasičského sboru Metoděj POHAJDA.
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Snímek je z okrskového cvičení požárníků dne 31. května 1986. Olšany, Hablov,
Vrbátky, Dubany a Klopotovice. Naše požární jednotka ve složení: Jiří Steiger,
Ladislav Mlčůch, Rostislav Opršal, Josef Vystrčil, Josef Osoha a Ladislav Bukovec se
v soutěži umístila na 5. místě.
ROK 1988
V tomto roce řídil činnost sboru výbor v tomto složení:
Předseda
Josef Zatloukal – do června
Místopředseda
Jaroslav Parák
Velitel
Jan Kohn ml.
Jednatel
Jaroslav Beneš
Hospodář
Jaroslav Vymětal
Materiál.techn.referent Rostislav Opršal
Kulturní referent
Alois Ježák
Referent CO
František Lehký
Na začátku roku byl pořádán Požárnický ples. I v tomto roce byl proveden sběr
železného šrotu, který vynesl částku přes 5 tisíc Kčs. Sbor poskytl příspěvek na konání
Mezinárodního dne dětí ve výši 200,-Kčs. Byl uspořádán zájezd do Bratislavy.
Pozornost byla věnována ochraně úrody před požáry – připravena a odvysílána relace
v místním rozhlase, provedeno přezkoušení akceschopnosti techniky sboru.
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Sbor v tomto roce obdržel nový agregát PS 12.
Strojníky agregátu jsou určeni: Jan Bradík ml. a Vystrčil Josef.
Okrskové soutěže v Biskupicích se zúčastnilo i družstvo našich požárníků.
Výroční členská schůze se konala 4. prosince a zastupoval na ní: OV SPO Václav
Šindler a okrsek Olšany Alois Vláčil.
Na výroční členské schůzi v měsíci prosinci byl zvolen nový výbor ve složení:
Předseda
Jaroslav Vymětal
Místopředseda
Josef Zatloukal
Velitel
Jaroslav Parák
Zástupce velitele
Josef Vystrčil
Jednatel
Jaroslav Beneš
Pokladník a
materiál.techn.referent Rostislav Opršal
Prevence
Jan Kohn ml.
Referent CO
František Lehký
Kultur.referent
Alois Ježák
Na výroční schůzi byl schválen příspěvek na vybudování tenisových kurtů ve výši
1.000,-Kčs.
Zásahová jednotka pracovala ve složení: Parák Jaroslav, Vystrčil Josef, Bradík Jan,
Osoha Josef ml., Lehký František, Steiger Jiří, Spálovský Josef, Naniáš Josef, Bukovec
Ladislav, Prachař Vladimír, Špaček Bohumil.
Náš hasičský sbor se loučil se dvěma zesnulými příslušníky - se zakládajícím členem
sboru - Aloisem SKÁCELEM a mladým členem sboru Miroslavem ORAVCEM.
ROK 1989
Na začátku února se konal Požárnický ples. Byla organizována brigáda na úklid silnice
(odpracováno 36 hodin), označeny hydranty v obci, provedeno přezkoušení hydrantů,
vybudován sušák na hadice. Také preventivní prohlídky byly provedeny.
Sbor se zúčastnil okrskového cvičení v měsíci květnu.
Výroční členská schůze se konala 17. prosince za OV SPO, byl přítomen Alois Vláčil,
za MNV Svatopluk Prachař.
ROK 1990
I v tomto roce byl ples požárníků. Sbor věnoval na oslavu Mezinárodního dne žen 200,Kčs a rovněž na Mezinárodní den dětí 200,- Kčs.
Dorost sboru se zúčastnil v měsíci květnu okrskového cvičení v Biskupicích ve složení:
Humpa Jiří, Vystrčil Marek, Pospíšil Aleš, Kroupa Jiří, Prachař Vladimír.
Okrskové cvičení se konalo v Hablově i za účasti naší jednotky.
V tomto roce nás opustili hned tři zakládající příslušníci našeho hasičského sboru:
Pavel BUKOVEC, Josef STAROSTA a Leopold DOČKAL.
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ROK 1991
Na celostátní konferenci byl změněn název Svazu požární ochrany na Sdružení
dobrovolných hasičů Moravy a Slezska.
Byl zvolen nový výbor našeho sboru:
Starosta
Jose Zatloukalf
Zástupce starosty
Jan Kohn ml.
Velitel
Jaroslav Parák ml.
Jednatel
Jaroslav Beneš
Pokladník
Svatopluk Prachař
Kultur.referent
Alois Ježák
Prevence
Vladimír Prachař a Jozef Naniaš
Materiál.referent
Rostislav Opršal
Revizoři:
Bohumil Špaček a Jiří Steiger
V měsíci červnu (15. 6.) konalo se okrskové cvičení v Klopotovicích.
Výroční členská schůze se konala 22. prosince 1991.
I v tomto roce se hasiči nevyhnuli rozloučení se svým příslušníkem.
Zemřel zakládající člen sboru, velice obětavý, skromný a oblíbený Jan BRADÍK.
ROK 1992
Valná hromada sboru za rok 1992 konala se 7. února 1993. Na této valné hromadě
byla konstatována slabá činnost sboru v roce 1992, okrskového cvičení v tomto roce se
zúčastnil pouze velitel s mladými členy sboru.
Pro malý zájem členů se stále nedaří naplňovat poslání dobrovolných hasičů.
Za zemřelého hospodáře Svatopluka Prachaře byl zvolen hospodářem Josef Vystrčil.
Na valné hromadě byl schválen příspěvek na vydání publikace o Klopotovicích (vydána
v květnu roku 1993) ve výši 500,- Kčs.
V posledních letech je to téměř každý rok co nás opouští zakládající členové našeho
hasičského sboru. Tentokrát to byl Svatopluk PRACHAŘ, který patřil k prvním jeho
funkcionářům.
ROK 1993
Tradičně se konal Hasičský ples.
Valná hromada konaná v měsíci prosinci (19. 12.) konstatovala, že činnost sboru v roce
1993 byla velmi slabá, pro malý zájem členů sboru.
Okrskové cvičení se konalo v Klopotovicích.
I tento rok přinesl úmrtí - zemřel mladý člen sboru Ladislav BUKOVEC.
Rok 1994
Jednotka se nezúčastnila okrskového cvičení 15. 6. v Olšanech.
Hasiči se loučili se zakládajícím členem sboru - obětavým funkcionářem Jaroslavem
PARÁKEM.
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ROK 1995
V měsíci červenci (1. – 2.) se konal v Českých Budějovicích I. řádný sjezd Svazu
dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Pro malý zájem členů činnost našeho sboru byla velmi slabá.
Odešel další zakládající člen sboru, dlouholetý funkcionář - Jan KOHN.
ROK 1996
Valná hromada sboru se konala měsíci lednu (21. 1.) za účasti zástupců SDH Olšany.
Valná hromada zvolila nový výbor
Starosta
Jaroslav Vymětal
Velitel
Jan Kohn
Jednatel
Jaroslav Beneš
Pokladník
Josef Vystrčil
Kulturní referent
Alois Ježák
Prevence
Vladimír Prachař, Jaroslav Parák a Jozef Naniaš
Správce zbrojnice
Rostislav Opršal
Revizoři:
František Lehký a Jiří Steiger
Strojník agregátu:
Marek Vystrčil
V tomto roce byl zaveden do hasičské zbrojnice plyn. Bylo zprovozněno hasičské auto.

Jaroslav Parák, Jiří Kroupa, Ladislav Oravec, Marek Vystrčil, Vojtěch Soldán,
Martin Oravec a Jiří Humpa.
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Dobrá byla činnost hasičského družstva, které se zúčastnilo dvou okrskových cvičení.
V tomto roce se hasiči rozloučili s Vojtěchem KOLÁČKEM, dalším zakládajícím členem
sboru
ROK 1997
Dne 4. ledna se konala výroční valná hromada našich hasičů za účasti SDH Olšany.
Na valné hromadě byla kriticky hodnocena činnost sboru v roce 1996.
V březnu naši hasiči hostili účastníky školení SDH okrsku Olšany.
Dne 5. května konala se u nás porada okrsku SDH Olšany.
V tomto roce se u nás opět konala okrsková soutěž hasičů (7.6.)
Okrskové cvičení se konalo ve Vrbátkách.
V měsíci červenci naši hasiči pomáhali při povodni v Troubkách - při čerpání vody
v zatopených objektech.
Uznání HZS okresu za účast na pomoci v Troubkách obdrželi: Josef Vystrčil, Ladislav
Oravec, Marek Vystrčil, Jaroslav Parák a Vojtěch Soldán.
V měsíci lednu se konal Hasičský ples.
ROK 1998
Námětové okrskové cvičení hasičů se konalo ve Štětovicích.
Okrskové cvičení se konalo v červnu v Klopotovicích, toto cvičení bylo organizačně
dobře zajištěno, neomluvitelná je však neúčast družstva našich hasičů.
Také v tomto roce se konal Hasičský ples.
ROK 1999
Valná hromada konaná 18. ledna konstatovala, že činnost v minulém roce byla slabá,
také činnost požárního družstva v minulém roce byla podrobena kritice.
Valné hromady se zúčastnili - zástupce OSH Alois Vláčil, zástupce okrsku Olšany
Václav Šindler a starosta obce Josef Dravec.
Okrskového cvičení v Biskupicích se zúčastnilo i družstvo našich hasičů.
V tomto roce byl proveden sběr železného šrotu a také se konal Hasičský ples.
Valná hromada konaná 12. prosince zvolila nové vedení sboru.
Starosta
Zástupce
Velitel
Zástupce
Jednatel
Pokladník
Prevence
Kulturní referent
Strojník agregátu

Vladimír Pohlodka
Jaroslav Vymětal
Jan Kohn
Jaroslav Parák
Jaroslav Beneš
Josef Vystrčil
Vladimír Prachař
František Lehký
Marek Vystrčil
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ROK 2000
Od tohoto roku okrsek SDH tvoří obce: Olšany, Hablov, Dubany, Vrbátky, Štětovice,
Biskupice, Klopotovice.
Náš sbor dobrovolných hasičů také v tomto roce pořádal svůj ples. Na dětský den
přispěl sbor částkou 300,- Kč a byl spolupořadatelem oslav.
Na valné hromadě konané 16. prosince byly předány Diplomy za dlouholetou činnost
v hasičském sboru těmto členům: František Nesvadbík, Oldřich Kovařík, Vojtěch
Matela, Ladislav Pospíšil, Josef Zatloukal.
Tato valná hromada kladně hodnotila činnost požárního družstva, které se v průběhu
roku zúčastnilo 7 soutěžních cvičení.
Také v tomto roce se uskutečnil Hasičský ples a byl proveden sběr železného šrotu.

Na snímku ze cvičení v Biskupicích je Josef Němeček, Jiří Kroupa, Vojtěch Soldán,
Jan Kohn, David Krátký, Tomáš Špaček, Marek Vystrčil a Martin Nemeček.
ROK 2001
Začátek roku již tradičně začal Hasičským plesem. 10. února bylo provedeno u nás
školení požárních jednotek celého okrsku. Sbor byl spolupořadatelem Dětského dne. Na
členské schůzi v prosinci (29.) byly provedeny změny ve složení výboru sboru. Byli
zvoleni: starostou Bohumil Špaček, velitelem Josef Koudelka a pokladníkem Vladimír
Pohlodka.
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ROK 2002
Hasičský ples se konal 23. února 2002.
Na schůzi v měsíci únoru (24.) složil funkci velitele sboru pan Josef Koudelka a novým
velitelem byl zvolen pan Martin Němeček.
Na členské schůzi 8. listopadu byla provedena bilance za rok 2002, v tomto roce mimo
jiné bylo provedeno: kontrola požárních hydrantů (9. 3.), sběr železného šrotu (16. 3. a
1.6.), natření vrat požární zbrojnice (27.4.), okrskové cvičení v Klopotovicích (8. 6.) a
účast na námětovém cvičení v Olšanech (17.8.). Při příležitosti životního jubilea byly
předány dary členům sboru: panu Oldřichu Kovaříkovi a panu Janu Kohnovi.
Valná hromada konaná 1. prosince zhodnotila činnost sboru za rok 2002.
Zástupce okrsku Olšany pan Šindler kladně hodnotil zlepšení činnosti sboru v tomto
roce.
Na členské schůzi 12. prosince byla projednána oprava hasičského auta, tuto slíbil
zajistit v dílnách ZS s.r.o. pan Jiří Steiger.
Usneseno, že hasičský ples v roce 2003 se bude konat 1. března 2003.
ROK 2003
Valná hromada konaná 21. prosince 2003 hodnotila činnost sboru jako velice slabou.
Oproti minulému roku činnost sboru stagnovala, což také konstatoval zástupce okrsku
pan Šindler. Činnost sboru byla pozastavena pro nedostatek aktivních členů.
Rok 2004
Valná hromada sboru konaná 19. prosince 2004 konstatovala, že v činnosti sboru
nenastalo v tomto roce zlepšení i nadále přetrvává stagnace činnosti. Zástupce okrsku
pan Šindler zdůraznil, že zejména v práci funkcionářů sboru musí nastat zlepšení.
Podal návrh, aby ke zlepšení činnosti bylo využito v příštím roce (2005) 55. výročí
založení sboru. Zástupci okrsku na této valné hromadě pak předali vyznamenání
nejstaršímu členu sboru panu Oldřichu Kovaříkovi.
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Zvláštní pozornost si určitě zaslouží snímky, na nichž je vidět, jak se na konci
šedesátých let v Klopotovicích slavil konec masopustu.
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Na prvním snímku je pan Vojtěch Navrátil, druhá je celková fotografie.
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Pánové Jaroslav Vymětal a Josef Zatloukal odstraňují drobnou závadu.
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Seznam členů Svazu požární ochrany v době založení (1950)
Matela Vojtěch, Prachař Svatopluk, Fojt Václav, Kohn Jan, Mádr František, Kořínek
Josef, Mraček Antonín, Křížek Josef, Mraček Jaroslav, Steiger Václav, Starosta Josef,
Hodulík Jindřich, Koláček Vojtěch, Pospíšil Ladislav, Navrátil Vojtěch, Osoha Josef,
Kovařík Oldřich, Krátký Karel, Osohová Anna, Smékal Jaromír, Pospíšil František,
Krejčíř Otakar, Skácel Vojtěch, Navrátil Jaroslav, Lánský František, Nesvadbík
František, Opršal Rostislav, Pospíšil Ladislav - č. 6, Slavíková Helena, Lehká Marie.
Přispívající členové: Skácel Alois, Parák Jaroslav, Klobouk Antonín, Krejčíř František,
Chorý Ludvík, Kovařík Arnošt, Krejčíř Jan, Slavík Josef, Vymětal Jaroslav, Trefil
Jaroslav, Pohajda Arnošt, Krátký Jindřich, Krátký Zdeněk.
Seznam členů Svazu požární ochrany v Klopotovicích v roce 1976
(dle pozvánky na výroční členskou schůzi - dne 5. prosince 1976).
Parák Jaroslav st., Parák Jaroslav ml., Kohn Jan st., Pohlodka Vladimír, Ježák Alois,
Pohajda Metoděj, Lehký František ml, Lehký Jaroslav, Bradík Jan, Pohajda Josef,
Steiger Jiří, Nesvadbík František, Prachař Svatopluk, Prachař František, Kohn Jan ml.,
Matela Vojtěch, Osoha Josef, Čuba František, Pospíšil Ladislav, Koláček Vojtěch,
Krejčíř Otakar, Zatloukal Josef, Pohajda Arnošt, Krátký Karel, Kovařík Oldřich,
Vymětal Jaroslav, Bukovec Pavel, Bukovec Ladislav, Prachař Vladimír, Mraček
Jaroslav, Slavík Josef, Beneš Jaroslav, Opršal Rostislav st., Opršal Rostislav ml., Fojt
Václav, Starosta Josef, Klobouk Miroslav, Oravec Miroslav, Mádr František, Dočkal
Leopold, Navrátil Vojtěch.
Seznam členů Svazu požární ochrany v Klopotovicích v roce 1986
(podle pozvánky na výroční členskou schůzi – dne 21. prosince 1986).
Beneš Jaroslav, Bradík Jan, Bukovec Ladislav, Bukovec Pavel, Dočkal Leopold, Ježák
Alois, Kohn Jan ml. ,Kohn Jan st., Koláček Vojtěch, Kovařík Oldřich, Lehký František,
Lehký Jaroslav, Matela Jaromír, Matela Vojtěch, Starosta Josef, Mlčůch Vladimír,
Vystrčil Josef, Nesvadbík František, Opršal Rostislav, Opršal Rostislav ml., Osoha
Josef, Oravec Miroslav, Pohlodka Vladimír, Pospíšil Ladislav, Pohajda Arnošt,
Pohajda Metoděj, Prachař František, Prachař Svatopluk, Parák Jaroslav ml., Parák
Jaroslav st., Prachař Vladimír, Steiger Jiří, Vymětal Jaroslav, Zatloukal Josef.
Seznam členů sboru dobrovolných hasičů v Klopotovicích v roce 1996
(podle pozvánky na valnou hromadu konanou dne 21. ledna 1996).
Beneš Jaroslav, Bradík Jan, Ježák Alois, Kohn Jan, Kovařík Oldřich, Lehký Jaroslav,
Lehký František, Matela Jaromír, Matela Vojtěch, Naniáš Josef, Nesvadbík František,
Opršal Rostislav, Osoha Josef, Parák Jaroslav, Koláček Vojtěch, Pohlodka Antonín,
Pospíšil Ladislav, Prachař František, Spálovský Josef, Steiger Jiří, Špaček Bohumil,
Vymětal Jaroslav, Vystrčil Josef, Zatloukal Josef, Prachař Vladimír st., Kroupa Jiří,
Humpa Jiří, Vystrčil Marek, Prachař Vladimír ml., Nevřela Richard, Sotorník Josef,
Pohajda Arnošt.
Seznam členů sboru dobrovolných hasičů v Klopotovicích v roce 1999
(podle pozvánky na valnou hromadu konanou dne 18. ledna 1999).
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Beneš Jaroslav, Bradík Jan, Humpa Jiří, Ježák Alois, Kohn Jan, Kovařík Oldřich,
Kroupa Jiří, Krátký Vlastimil, Lehký Jaroslav, Lehký František, Matela Vojtěch,
Matela Jaromír, Naniáš Josef, Nesvadbík František, Opršal Rostislav, Oravec Martin,
Oravec Ladislav, Osoha Josef, Parák Jaroslav, Pohlodka Anton, Pohlodka Vladimír,
Pospíšil Ladislav, Prachař Vladimír st., Prachař František, Prachař Vladimír ml.,
Soldán Vojtěch, Sotorník Josef, Spálovský Josef, Steiger Jiří, Špaček Bohumil, Vymětal
Jaroslav, Vystrčil Josef, Vystrčil Marek, Zatloukal Josef.

Přehled odpracovaných hodin na výstavbě hasičské zbrojnice
v letech 1968 – 1971
Jméno
Koláček Vojtěch
Ježák Alois
Kohn Jan st.
Kohn Jan ml.
Steiger Václav
Opršal Rostislav st.
Nesvadbík František st.
Dočkal Leopold
Mádr František ml.
Čuba František
Navrátil Vojtěch
Slavík Josef
Parák Jaroslav ml.
Opršal Rostislav ml.
Starosta Josef
Pohlodka Vladimír
Pover Nandy
Lehký František ml.
Parák Jaroslav st.
Mraček Jaroslav
Zatloukal Josef
Mádr František st.
Pohajda Metoděj
Fojt Václav
Kovařík Oldřich
Navrátil Jaroslav

Počet hodin
89
168
110
88
114
290
52
201
54
109
91
144
35
121
192
45
55
102
144
20
222
33
73
188
6
6

Jméno
Prachař Svatopluk ml.
Pohajda Arnošt
Mikudík Vojtěch
Pohajda Josef
Krejčíř Otakar
Vymětal Jaroslav
Calaba Vlastimil
Prachař František
Skácel Alois
Klobouk Antonín
Pospíšil Květoslav
Oravec Ladislav
Nesvadbík František ml.
Humpa Vladimír
Minařík Josef
Minařík Miroslav
Oravec Josef
Bradík Jan
Geče Martin
Klobouk Miroslav
Prachař Vladimír
Trefil Jaroslav
Majárek Břetislav
Indrák Jaroslav
Lehký František st.
Indrák Petr

Počet hodin
39
81
39
23
11
43
16
28
47
89
5
13
22
10
68
43
59
52
2
22
4
19
54
30
14
10

Na stavbě hasičské zbrojnice bylo odpracováno hodin:

Občané

Celkem

Členové PO
3039

564

Záznamy o odpracovaných brigádnických hodinách vedl Slavík Josef
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3603

Čestná uznání a Diplomy obdrželi:
Dne 16. prosince 1979 - Čestné uznání Opršal Rostislav ml. za příkladně připravené
požární vozidlo k technickým prohlídkám.
Dne 17. června 1984 - DIPLOM za 6. místo v kategorii mužů ve sportovní soutěži
požárních družstev.
Dne 29. května 1993 - DIPLOM
v požárním sportu - OKV Olšany.

družstvu KLOPOTOVICE za 3. místo v soutěži

Dne 6. června 1998 - DIPLOM za vzornou přípravu při konání prvního kola požárního
sportu.
V roce 1972 hasiči uspořádali jeden ze svých zájezdů, a to na Slovensko do Nízkých
Tater. Zde jsou snímky z Vrátné doliny.
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Na lavičce před hasičskou zbrojnicí sedí Jan Kohn, Josef Starosta a Leopold Dočkal.

Sestavil v roce 2005 Zdeněk Klobouk, upravil a fotografiemi doplnil Petr
Indrák.
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