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| 00 |et od za|ožení
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V tomto bulletinu bylo využito
zápisů z obecní kronilly, Kroniky hasičského sboru

a Hasičské knihy zápisů

1908 - 1998 k 90. výročí
Vlastimil Hudslý, Vlastimil Bukvic,
Antonín Kovačičin a Zdeněk Žtan.

Zdeněk Žtan.
jeden z nejaktivnějších členů hasičského sboru,

který se nejvíce zasloužil o vydání bulletinu
k 90. výročí vzniku sboru hasičů v Klokočí

zemřel  16. 5 '  1998.

Čest jeho památce.

1999 - 2008 k 100. výročí
lv  ž. to,LbmaŠ Zidů. kronikář



Základem Spolku dobrovolných hasičů bylo hájit, bránit

a pomáhat při všech katastrofách a neštěstích. Nebyla to však
jenom pomoc bližnímu, ale též otázka národnostní i kulturní.

Z těchto idejí se za ]00 let nic nezměni lo a jsem vel ice
potěšen, že oÚ Klokočí může místnímu sboru dobrovolných
hasičů i dnes poděkovat za obětavou práci na úseku požární

ochrany a bohatého kulturního dění, jehož jsou ,,naši hasiči,,

úspěšnými tvůrci.

Přeji vam do dalších let mnoho úspěchů ve vaší činnosti.

Jiří Mrázek,
starosta obce Klokočí
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Dějiny osady K|okočÍ
osada Klokočí je takřka v samém středu Českého ráje, Na

Severu Maloskalsko, na východě Kozákov, na jihu Trosky a na
západě Hruboskalsko tvoří přirozený a půvabný rámec této
osadě.

Dějiny Klokočí souvisí těsně s dějinami blízkého hradu
Rotštejn. První zmínka pochází z let ]234 - ]269, kdy Jaroslav
z Hruštičce dal věnem část svého zboží se vsí Klokočí synu
Vokovi. Vok pro své sídlo vyhlédl ostroh na jižním cípu skal
Klokočskych a vystavěl tam hrad, jemuž po tehdejším panském
zvyku dal německé jméno Rothstein. Ves Klokočí prožívala pak
bouřlivé dějiny celého zboží Vokova. Hrad i ves byly z neznómé
příčiny napadány a vylupovány okolními zemany, a tak Vok
nevycházel z bojů a soudů. Roku ]32] se soudi až se dvaceti
okolními pány.

V letech ]360 - ]4]2 historie připomíná Ježka z Rotštejna,
jemuž císař Karel povoluje konati trhy ve vsi Klokočí každý
úterek v týdnu. Po vymření toho rodu připadl hrad Rotštejn
koruně královské a prodán jest opět Palírovi v Vařin' Pak
přecházel hrad do majetku různých rodů. Roku 15]4 jest j iž
uváděn co zámek pustý. od r. l54l patřil do majetku Hrubá
Skála (až do nedávné doby).

Zříceniny hradu byly opraveny nákladem okresu turnov-
ského roku ]922. Nachází se tam hluboká hradní studna, skála
se zbytky hradní věže, čóst i  hradebních zdí a větší počet
různých sklepení a chodeb. Ze všeho pak nejkrásnější je pohled
ze skal nad Rotštejnem, který v 85. roce několikróte zvěčnil
nad plátnem svijanslý rodák, akad. malíř Jan Prousek.

obec Klokočí v současné době čítá 83 popis. čísel a žije
zde trvale ]7] osob. Je zde budova bývalé školy, která byla
postavena v r. ]903 a učilo se v ní až do r. 1954,



Když vezmeme novodobou histori i  v obci od r. ]908, pak
kulturní činnost zajišt,oval nově založený sbor dobrovolných
hasičů, spolek divadelních ochotníků, hospodářský spolek
a spolek okrašlovací, který založil řídící učitel Broul, na jehož
popud byl vsazen u hřbitova okrasný sad a vytvořeno zátiší
s lavičkami.Spolek též pomáhal budovat stezku po

,, Klokočskych skalóch,, a,, Průchody,,.

Spolek divadelních ochotníků pořádal d ivadelní
představení, která se konala především v hostinci u Hejduků,
v přírodě pak na hradě Rotštejně a u památníku Jana Husa
,,na Mezírce,, '  Někol ikrát zde hrá ly divadelní soubory
z okolních měst a vystoupil zde i znómý herec Jaroslav Vojta
z Národního divadla v Praze. Hospodářský spolek tvoři l i
hlavně místní rolníci. Tito z příspěvků nakupovali společné
stroje a různou mechaniz.aci, kterou si vzájemně půjčovali.
S nástupem kolektivizace vesnice tento spolek zanikl'

Sbor dobrovolných hasičů jako další spolek v obci  byl
založen r.  ]908 a jeho hlavní činností bylo hašení požárů
v obci, tenkrát jich bývalo hodně. Tento sbor zajišťoval služby
na různých společenskych akcích, pořádal také veškeré místní
plesy a zábavy. Vždy za určité období sbor pořádal na
soukromých pozemcích za úhradu pronajmu soutěže, cvičení
a přehlídky se st říkačkou i  nářadím, kde cviči l i  jak muži
a ženy, tak i  dět i .  Tato činnost v letech válečných a po-
válečných téměř ustala. Z lepšení nastává okolo 70. let
a později nástupem mladých aktivních členů sboru.

V obci  též působi l  samaritónský sbor, obdoba dnešního
Červeného kříže, jeho činnost zasahuje až do současnosti a je
vedle hasičů nejaktivnějším spolkem v obci.

Místní ochotníci a hasiči pořádali v Klokočí o posvícení
velkou atrakci známou a navštěvoyanou ze širokého okolí, tak
zvaného ',Ťuvíkače,,.
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Byla to vlastně kritika na to, co Se minulý rok v obci událo
a vše bylo doprovázeno legrací v maskach a alegorií.

období mezi valkami bylo na činnost spolků velmi bohaté.
Hasiči postavili pro stříkačku zbrojnici' ke které byla později
př istavena zvonička a umístěna pamětní se jmény místních
občanů, kteří zahynul i  za ],  světové vátky. Roku I920 byl
zřízen místní hřbitov, prvním pochovaným byt pan Josef Jégr
z č.p. 33. r/ ftfu době byly v obci 3 hospody. Jedna u Hejduků
nazývaná ,,u Jiříčka,,, druhá u Brožků (nyní Vaňátkovi) a na
Rotštejně u Kinských (Dědečkovi v roce 2 007 stavení
vyhořelo).

Pro lepší spojení s okolním světem roku ]922 byla započata
výstavba štěrkové silnice z Rohlin do Klokočí a dokončena na
podzim roku 1923.



Dne 26. července ]923 byla obec post ižena nevídaným

krupobitím. Kroupy vel ikosti až holubích vajec tepaly čtvrt

hodiny neuzrá lé obi lí,  ovoce a všechny plodiny. Škoda

způsobena pohromou byla katastrffilní.

V roce 1934 se skále ,,Na mezírce,, byla vytesána lodžie

a zde pak umístěna socha mistra Jana Husa. od této doby se

zde nepravidelně konají bohoslužby. okolní terén byl upraven

výsadbou okrasných stromů a lavičkami. Po 2' svět, válce,

okolo roku ]954 byl budován vodovod z prameniště ,,Proskálí,,
pod Kozakovem. Přívod do Klokočí kopal i  místní občané,

každý stanovený díl, podle určených ukazatelů. Dokud nebyl

zaveden vodovod, byla téměř u každého stavení studna a mimo

to také 3 obecní s vyzděným přístřeškem.

I/ 60. letech byla pod obcí vystavěna požární nádrž,

provedena rekonstrukce s i ln ice z Rohl in do Klokočí. Bylo

nutné i  zasypání místního rybníka v místě, kde dnes vede

si lnice.

Dále se pak budovala silnice do Louček, včetně prokopávek

,,na Vršku,,. Veškeré práce prováděli místní občané ručně,

především František Hlubuček z č.p. 68 a František Hlubuček

z č' p. 27.

I/ roce 1g5g projel z Turnova do Železného Brodu přes

Klokočí první pravidelný autobusový spoj. Ten den se konala

v obci  velká s láva s hudbou. V tomto období nastala plná

kolekt iv izace yesnice a začíná se stavět areál  zemědělské

výroby s výstavbou kravína a hospodářslqlch budov v Klokočí.

V roce 1960 se sloučila obec s Kostelními Loučkami pod

názvem Klokočské Loučlcy, MNI| byl v Loučkách. Byla zahájena

výstavba kanal izace, opraveny a vyasfaltovány místní

komunikace, vybudovany cesty do Podlouček, na Špici a do

Vesce.



Místnost i  bývalé školy v Klokočí s louži ly jako veřejná
obecní knihovna pro kulturní akce a schůzovní činnost složek
NF, později pak jako prodejna' V 70, - 80' letech bylo v obci
postaveno několik rodinných domků, které změnily i ráz obce.

Po roce ]989 vzniká opět samostatný obecní úřad Klokočí,
jehož činnost v tomto období se zaměřuje především na opravu
místních komunikací, opravu hřbitova, rekonstrukci požární
zbrojnice, opravu budovy bývalé školy, sochy sv. Václava
a další.



Pořátek hasiěskáho sboru v K|okoěÍ
Na počátku roku ]908 usneslo se několik občanů v hostinci

na Rotštejně zasaditi se v zřízení sboru dobrovolných hasičů

v Klokočí, jel ikož cesta z Vesce je nesjízdná a sbor tamější

nemohl by v případě požáru rychlou pomocí př ispět i .

Navrhnuto i zatímní předsednictvo v osobách Frant. Vávry

a J. Finkeho. Místní starosta Václav Žtdů zitstil, že ku sboru

přistoupilo by 30 občanů, kteří též vklady po 40 haléřích na

běžná přípravná vydání složili.
Proto byla svolána ustavující valná schůze na den 30. l isto-

padu ]908, za účasti 33 občanů, kteří všichni do nového sboru

byli přijati. Touto valnou schůzí zahájena byla činnost nového

sboru.
Prvními činovnílcy
starosta:
velitel:
náměstkem jeho.'
jednatelem:
pokladníkem:
dozorce nářadí:
přísedícím:
náhradními:

V prvním roce svého trvání jeví sbor vyvinouti činnost co

největší. Jako hlavní cíl vytknuto zakoupení stříkačky, žebříků

a výzbroje. To všeho se dosáhlo finanční pomocí osady. Tato

vzala na sebe zakoupení potřebného nářadí hasičského.

objednáno vše od Úsfiední prodejny hasičslrych potřeb v Praze

Smíchově v úhrnné částce 2.500,- Kč, již nutno do čtrnácti let

splatit splátkami nejméně 60,- Kč'

sboru zvoleni:
př. Frant. Vávra
př. Jiří Vlček
př' Josef Hejduk
př. Jan Finke
př. Štěpán Votrubec
př. Táclav Židů
př, JosefŽák
př. JosefVotrubec
př. Jan Vodháněl



Po dodóní stříkačky horl ivě cvičeno zvláště náměstkem
vel i te lovým př.  Jos. Hejdukem, který ve většině cvičení
př.  vel i te le zastupoval '  Pro činné členy v počtu 29 byla
zakoupena látka na pracovní obleky od f i rmy A. Šlechty
v Lomnici n. Pop. Za účelem hrazení nakladů na stříkačku
a výzbroj plat i l i  činní členové roční příspěvek 2,40 Kč,
př ispívající 3,- Kč. o příspěvky byla žádána též obec
katastrální, ta však odepřela sboru vůbec nějakou podporu
věnovati. Za subvenci žádán i zemský výbor. Za tímtéž účelem
pořádán i  p les spolkový v host inc i  př .  Václ .  Kinského
v Rotštejně.

Sbor účastni l  se někol ikráte sj  ezdu Hasičské župy
pojizerské, jedenkráte v Jenišovicích v kroji pracovním, dále
pak sjezdu hasičské župy z okolí Trosek a Kozákova,
v Loučkách na Dolech. Zastoupen byl  též př i  přednášce
,,o úkolech hasičstva,, ,  za sbor promluvi l  př .  Jos. Brazda
v Loučkách Kostelních,

Kéž činnost sboru v prvém roce trvání tak slibně započatá
neochabne, by sbor stal se platným článkem v organisaci tak
lidumilné a narodní.

Dějiny
Sboru dobrovo|ných hasičů

v K|okoěí
Sbor dobrovolných hasičů byl založen r.  ]908 za dost i

těžkých poměrů. obecní zastupitelstvo, sdružené z pěti osad
a tvořící jednu obec, neschválilo založení sboru, poněvadž již
jeden stával v sousední osadě' Bylo tedy přikročeno k založení
sboru pro osadu Klokočí. To uskutečněno bylo schválením
stanov ze dne 22. říina ]908'
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Po svém založení se sbor stal v roce ]909 členem hasičské
župy ,,Pojizerské,, a čítal 33 členů. Sbor a osada zakoupily
čtyřkolovou st říkačku a výzbroj,  pozděj i  v r .  ]9II byly
přikoupeny přilbice a lano s karabinou pro lezce.

Roku ]9]3 vstoupil sbor do Hasičské vzájemné pojišťovny
a poprvé volán k požóru v obci k domu č.p. 20' kde bydlel
p' Mlejnek. Při hašení se účastni l i  všichni členové. Již další
rok byl  zapsán do histor ie krvavým písmem všech národů.
Dnem 27.7. 19]4 byl i  povoláni  muži až do stáří 42 let ke
službě vojenské, ihned odešlo ]] členů, několik dalších bylo
povoláno později. Po dobu světové války téměř žádné činnosti
nebylo, neboť skoro všichni bratř i  odešl i  za vojenskou
povinností. Mnozí se už nevráti l i  do svých domovů. Teprve
v roce I920 bylo postaveno hasičské skladiště. Do té doby byla
st říkačka v uprázdněné kolně člena. Pozděj i  v r .  ]928
přistavena zvonička a umístěna pamětní deska obětem války se
jmény padlých místních občanů.

Roku 1922 došlo k požáru na Rotštejně u př.  Alo ise
Svobody a u hasičské zbrojnice byl vystavěn sloup na sušení
hadic. Další rok opět hašení požáru a to u p. K. Horáčkové,
o měsíc později u Fr. Hlubučka č. p. 19 a hned na to shořel
dům Václava Hlubučka č.p' 27. Roku ]924 založen při sboru
ženský odbor s počtem 24 členek a místní samaritní skupina
s pěti členy. Splacena byla hasičská stříkačka, navrženo tuto
zmotor izovat a zakoupit  další kyvadlovou za 468,- Kč. J iž
dalšího roku tato zakoupena byla. V tomto období aktivní sbor
nezahálel. Uspořádal mnoho besídek s přednáškami a pros-
lovy, veřejnó cvičení se stříkačkou, dodal hlídky ke spole-
čenským akcím. Z obdržených různých darů a příspěvků
věnoval sbor hodně dobročinným účelům' Uspořádal průměrně
dva zábavní podniky ročně.

Záchranných akcí zúčastni l se sbor při četných požórech
v místě i okolí. Výpomoc byla i při hašení lesa panství Hrubo-
skalského v Rohlinách'
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Roku ]932 obdržena odměna 200,- Kč od pojišt,ovny za dům
č, p. 24 v Klokočí, jenž se podařilo ochrániti před vyhořením,
při požáru domu Fr. Hlubučka č'p' 57 a stodoly u domu č'p. 7'
Ve sboru dosaženo počtu 69 členů, většina se zúčastnila oslav
25 let vzniku sboru dobrovolných hasičů v Klokočí. Tato se
konala v neděli 9. července roku ]933,

U této příležitosti konal se v Klokočí župní sjezd, uspořá-
dána byla výstavka v místní škole, proběhla ukázka se strojem
a různá cvičení, kde se zúčastnili muži, ženy a žactvo. K posle-
chu hrála kapela př. Poloprudského a oslava byla zakončena
večerní veselicí v hostinci u J. Hejduka. Z výtěžku darováno
místním spolkům a pro školu 600,- Kč.

Další významnější rok ]937 byl  poznamenán požárem
u p. Mareše v Podloučkóch, kde zasahovali všichni členové.
Česká hasičská jednota změnila stejnokroje, a tak sbor nechal
přešít blůzy' zakoupil čepice a pásy'
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Pro sbor byl významný rok 1938. Nebylo umožněno oslavit
30. výročí založení sboru pro výskyt s l intavky a kulhavky
dobytka. Z důvodu zóboru pohraničí se nekonala ani tradiční
posvícenská atrakce nazvaná,,Ťuvíkač,,.

V období vólečných a poválečných let byla činnost sboru
velmi slabá a spolek vykazuje pouze schůzovní činnost. od
roku ]95] nejsou vedeny žádné záznamy o práci sboru, což
trvá až do roku 1959, V této době je rozebrána st říkačka
z majetku sboru a národní výbor dodává novou motorovou
stříkačka Ps 8.

Členové sboru pomahají při budovóní kanalizace, zasypání
místního rybníka na návsi (pro výstavbu silnice do Louček), na
dolním konci  obce budují požární nádrž' Na všech těchto
akcích odpracoval i  mnoho hodin zcela zdarma. Požarní
ocltrana obce je spíše formální a teprve v sedmdesátých letech
s příchodem nových aktivních členů do sboru začínají členové
opět pracovat na pol i  požární ochrany, především preven-
tivními prohlídkami objektů a angažují se ve společenském
životě obce.

oslava 75. výročí sboru s kulturní v ložkou proběhla
v budově bývalé školy, kde při konání výroční schůze byl i
vyznamenáni zasloužilí členové sboru. V témže roce ]983 se
ujímá psaní sborové kroniky aktivní člen Zdeněk Židů, jenž se
pro budoucí léta postaral o zaznamenání důležitých událostí
v činnosti sboru.

Následující rok členové sboru pracují na budovóní místní
kanalizace, stavbě tarasu u památníku Jana Husa, podřezání
zdiva zvoničlcy a byla zahájena přestavba požární zbrojnice na
klubovní místnost. Dalších několik let členové sboru pomáhají
především při budovóní obce a zúčastňují se soutěží požárního
sportu. V roce 1986 se poprvé koná výroční schůze v nově
vybudované klubovní místnost i .  Př i  této pří ležitost i  bylo
přijato 5 žen a odměněno několik členů za příkladnou práci.
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Př i  požáru kolny u hospody pod , ,Průchody,,  v Klokočí

provedli členové sboru první zásah při l ikvidaci požárLl, na

němž se podílelo ]3 členů. Později v roce 1989 odpracovali na

výstavbě kanal izace a na přestavbě požární zbrojnice 1435

hodin. Na okrskové požórní soutěži na Chutnovce dokázalo

družstvo žen poprvé zvítězit a postoupit do okresního kola

a družstvo mužů skončilo na pěkném třetím místě.

V roce ]990 nastaly polit ické a ekonomické změny ve státě

i  v obci .  Svaz požární ochrany byl  přejmenován na Sbor

dobrovolných hasičů, nastaly změny v označení hodností

a názvů' Po stavebních úpravách hasičské zbrojnice bylo

v letním období zahájeno provozování restaurační činnosti, kde

členové a jej ich rodinní přís lušníci  bezplatně pracoval i  od

pátku do neděle, Z výnosů této činnosti byla posílena sborová

pokladna, z níž se hradily náklady na činnost sboru, výdaje na

výroční valnou hromadu, odměny členů za příkladnou práci,

konání 3 besed se světelnými obrazy apod.
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I)r,Iší rok se dosáhlo výborného výsledku v okrskové soutě-
air kn-|,š I. června ]99] ve Veselé pod vedením Ant. Kovačičina
dďlůzolo družsno mužů i žen z Klokočí zvítězit a obě družstva
pstoupila do okresního kola. Zúčastnilo se ale jen družstvo
že,-n-

Členská základna čítá 25 mužů a 9 žen, kteří aktivně pra-
cují na úpravě zbrojnice vybudováním přístavby, na opravě
hřbitovní zdi a také při pohostinské činnosti. Bylo odpracová-
no 2 205 hodin.

Y roce ]992 se daří opět zvítěz i t  .oběma družstvům na
okrskové soutěži, kteró se koná opět ve Veselé a postupují obě
družstva na okresní soutěž do Lomnice nad Popelkou' Na
soutěži předvedly především ženy jeden z nejlepších výkonů
soutěže, ale poškozením jedním z rozhodčích si odvážely jen
velké zklamání z této soutěže (obecní úřad přispěl částkou
I.000,- Kč a V.o.P. Klokočí zaj ist i lo na vlastní náklady
dopravu). Na výroční valné hromadě byl i odměněni všichni
soutěžící knížkami za aktivní činnost ve sboru. V následujícím
roce Se sbor stal čIenem Česko-moravské vzájemné pojišťovny,
proběhla výměna členských legit imací. Na výroční valné
hromadě byl  zvolen nový výkonný výbor. Družstvo mužů
dosáhlo dalšího vítězství na okrskové soutěži na Chutnovce
d V ,,Hasičárně,, skončila pohostinská činnost pro nesplnění
p o dmín e k hy gi eni clcy c h př e dp i s ů.

Členská základna čítá roku ]994 celkem 50 členů, jejichž
brigódnická aktivita upadá, odpracováno bylo jen 258 hodin.
opět se daří zvítězit na okrskové soutěži jak družstvu mužů, tak
družstvu žen. Na okresní soutěži v Semilech dosahují muži na
pěkné 5. místo. Ženy se nezúčastni ly.  Roku 1995 společně
v ČČx pořádá sbor hasičů Klokočský bát v sokolovně
t Lowčkách. Pro hojnou účast bylo rozhodnuto o pořádání bálu
l. přištim roce, což se také provedlo.
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Hasičská klubovna je využívána pro cvičení žen, prováděny
jsou i nadále preventivní prohlídky objektů, na všech dalších
soutěžích se umist'ují muži shodně na druhém místě. Českou
republiku zasóhly 5. července ]997 obrovské záplavy na území
celé Moravy. obětavým zásahem předvedli dobrovolní hasiči,
že jejich činnost je přínosem pro celou společnost. Také dva
naši členové Vrat. Patočka st' a Trat. Patočka ml. se zúčastnili
pomoci při povodni na Moravě a pomáhali v postižené oblasti,
o čemž všem členům vyprávěli na výroční valné hromadě.

V roce 1998 - y roce 90. výročí založení sboru dobro-
volných hasičů v Klokočí se konal již 4. ročník Klokočského
bálu, jehož průběh byl kladně hodnocen a bylo dojednáno
konat ho opět v příštím roce. Byla zahájena rekonstrukce
hasičské zbrojnice s úpravou na provozování restauračního
zařízení (hrazeno z obecní pokladny).

30. května ]998 byla u příležitosti oslav výročí založení
sboru pořádána okrsková požární soutěž na poli u památníku
J. Husa , ,Na Mezírce,, .  Současně předvedl ukázku zásahu
požární záchranný sbor z Turnova, v odpoledních hodinách
zahrála Country hudba. Vólečné šermířské umění středověku
předvedla skupina umělců a řemeslníků.
V roce ]998 se o požární ochranu a kulturní činnost nejvíce
starali činovníci sboru v tomto složení:
starosta
jednatel
velitel
pokladník
revizor
preventista
přísedícími

př. Hudshý Vlastimil
př. Bukvic Vlastimil
př' Kovačičin Antonín
př. Hyka Miroslav
př. Vávra Jiří
př. Patočka Vratislav st.
pr' hat Zdeněk
př' Brodská Hana st.
př. Plucha Miloslav

t5



S přestavbou požární zbrojnice přišel sbor o prostory pro
uskladnění mater iá lu a strojů. Z toto důvodu byla během
r. ]999 provedena úprava zadních místností ve škole.

obecní úřad zakoupil pracovní oděvy pro hasičské druž-
stvo' Ant. Kovačičin provedl opravu džberových stříkaček a za-
koupil materiál pro opravu vleku.

Členové sboru drželi službu při ,,pálení čarodějnic,, a vy-
:koušeli př itom požární techniku. V květnu se družstvo mužů
-účastnilo okrskové soutěže ve Vesci. Uskutečnily se dva výletv
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na kolech po Českém raji, v říjnu hasiči uspořádali volej-
balový turnaj, zajistili i občerstvení. Do těchto akcí se zapojila
i řada nečlenů.

V únoru následujícího roku byl  tradičně uspořádán
Klokočslry bál. Květnového výletu na kolech okolo Kozakova se
zastávkami na občerstvení se zúčastnili opravdoví sportovci.

j. června se naše družstva mužů a žen účastnila okrskové
soutěže v Tatobitech'

]7. června a 2. září členové hasičského sboru opět uspo-
řádali volejbalové turnaje. Během roku Ant. Kovačičin vystavěl
za podpory a př ispění obecního úřadu novou hasičskou
zbrojnici pro uskladnění technilql.

Také bylo uskutečněno několik brigád. Prořezavali se větve
okolo si lnic, upravovalo se okolí hřiště, cesta k nové ,,Hasi-
čárně,, aj.

V pořadí již sedmý Klokočský bál uspořádali členové hasič-
ského sboru spolu se členy ČČr to. února 2001 opět v soko-
lovně v Loučkách'

5. května byl uskutečněn tajný výlet. Zúčastněné vedl Tomáš
Žtan po okolí Kozákova, na Lebedarnu pod Radostnou studán-
kou. Dále připravil T' Židů výlet na kolech do okolí Valečova.

Největší akcí našeho sboru byla hasičská okrsková soutěž,
které se zúčastni lo rekordních 18 mužských sborů, z nichž
jeden byl ze Spolkové republiky Německo, 6 družstev žen a ]0
družstev dětí. Soutěž se díky nesmírné Snaze a obětavosti orga-
nizátorů vydařila a odměnou pro ty, kteří pomohli s přípravou
a organizací soutěže bylo přátelské posezení s hudbou
v sousedních Loučkách.

Dále byl  uspořádán volejbalový turnaj,  kterého se
zúčastnilo 7 družstev z okolí. Klokočí se umístilo na krásném
2. místě. Hasiči zakoupili sít, a sponzor volejbalový míč. Velký
zájem byl o občerstvení, které připravil Jirka Brodslql.
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Začátkem roku 2002 zastihly Ktokočí a Rotštejn nezvyklé
přívaly sněhu, který místy dosahoval výšky 80 cm. Míra Hyka
a Tonda Kovačičin s ostatními sousedy pomahali zachránit
chalupu pana Tovaryše před zřícením pod velkou tíhou sněhové
nadílky.

I5. února byl tradičně uspořádán 8. Klokočský ból ve
spolupráci s členy ČČr. ]8. května odjelo 17 cyktistů na výlet
okolo Jinoliclrych rybníků na Troslry a zpět přes Hruboskalsko
a Yaldštejn.

Hasičská soutěž proběhla ].  června, tentokrát na
Chutnovce. Za náš sbor soutěžito jedno družstvo žen a jedno
družstvo mužů. Z našich byl nejlepší Slávek Kupec, který mět
jen o jednu desetinu horší čas, než byl vítězný čas v této
soutěži.

Průjezd a bezpečnost zajišťovalo ] 5 členů hasičského sboru
při soutěži Rallye-Škoda Bohemia, která 29. června vedla přes
naši obec. Přes hrůzně vypadající nehody a uražený hydrant
na Rotštejně se nic vážného nestalo.

V srpnu zachvátily jih naší republiky' velkou část Prahy
a území až po Hřensko, nebývalé povodně. Na pomoc zapla-
veným oblastem byla uspořádaná v obci sbírka. vratik Patočka
ml. zorganizoval a největší měrou se zasadil o opravu hasičské
stříkačky, která byla poškozena při povodni v Turnově.

Cesiou z Klokoěí domů pan Bukvic a Tonda Kovačičin
zaslechli volání o pomoc a zorganizovali záchrannou akci, př i
které pomáhal i  členové spolku spolu s náhodnými hosty
,,Hasičárny,,. Jednalo se o dva chlapce, kteří spadli ze skal.
Jeden z nich pád nepřežil.

Volejbalový turnaj proběhl 31. srpna v Koberovech př i
pří ležitost i  otevření nového sportovního areálu, 2 ].  září
v Klokočí a I2. prosince v Turnově.
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Hasičské a kulturní dění v obci odstartoval v roce 2003 již
devátý Klokočslcy bál pořádaný v sokolovně v Loučkách. Zisk
a účast byly podobné jako v předešlých letech.

Jako každý rok, tak i letos proběhla jarní úklidova brigáda,
jednalo se o větší úklid větví po těžbě dřeva podél silnice. Velky
dík patří Zd. Bukvicovi z Rotštejna, který k odvozu poskytl
traktor i s károu. Veškerý vhodný materiál jsme odvezli pod
koupaliště, kde se o čarodějnicích i přes nepřízeň počasí spálil.

3 ] .  května 2003 jsme se zúčastni l i  okrskové soutěže
v Lestkově, naše družstva mužů a žen se snažila, ale žádných
úspěchů nedosáhla'

Cykl ist ický výlet, uspořádaný l2. července pod vedením
T. Židů, by se dal  nazvat spani lou jízdou po pivovarech.
Navštívi l i  jsme Hrubý Rohozec, Svi jany, Skokovy a přes
Rovensko a Lestkov zpět do Klokočí' Příjemné překvapení při
návratu nós čekalo v ,,Hasičárne,,, kde pod vedením kapelníka
Rudy Múllera hrál i mladí hudebníci ze Základní umělecké
školy v Železném Brodě. Svou hudební produkci  s i  ještě
30. srpna zopakovali.

oslavu 95. výročí založení hasičského sboru jsme uspořá-
dali na návsi. T. Kovačičin pečlivě naplánoval a zorganizoval
tzv. ,,hasičskou antisoutěž,,. Zúčastni lo se i několik družstev
z okolních sborů, proběhla netradiční soutěž natažení suchého
vedení, stříkání ze džberové stříkačky, překážkový a štafetový
běh a pití piva na čas.

Velikým přínosem do hasičské poklady se stala 11. října
hudební zábava se skupinou Prorock a 27' prosince ,,Pyžamo-
párty,,. obě akce jsme uspořádali v pronajatém sále sokolovny
v Loučkách.

Na sklonku roku se ještě hrstka našich členů zúčastni la
tajného výletu pořádaného ČČr. Jednalo se o výlet do Dětenic.

Protože příjem v letošním roce byl slušný, nakoupil jsme
savice a rozhodli jsme se nakoupit i několik zahradních stolů
a lavic, Také jsme si odhlasovali úpravu garáže na místnost,
kde by se dalo schůzovat. Na této úpravě nám přislíbil obecní
úřad finanční pomoc.
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Vzhledem k tomu, že rok 2004 byl důsledkem mimořádné

aktivity některých členů naprosto nadprůměrný, některé akce

zde budou popsány pouze heslovitě:

.  jarní úkl id a velmi mnoho br igád na úpravu hasičské

klubovny počínaje zavedením vody, úpravou terénu,

úklidem, ...Zakoupil i  jsme potřebné vybavení, včetně stolů,

lavic a pergol.

- 20. února tradiční Klokočsbý bál

- v březnu akce ,,ToP MORAI.IA,,

- 10. dubna posezení na Tunčově

- každoroční sběr železného šrotu

- o Velikonocích se v Klokočí začíná ujímat tradice veřejné

pomlázky s hudebním doprovodem muzikantů pod vedením

R. Mi)ttera, - 22. května zabezpečoval náš sbor okrskovou

hasičskou soutěž, bohužel bez naší účast i .  Celá soutěž

probíhala ,,u Husa,, za velmi nepříznivého počasí,

- pro pobavení členů hasičského sboru byl  objednán

celodenní výlet vlóčkem na Malou Skálu. Zde se naopak

počasí vydaři lo, takže někteří vystoupali až ke zřícenině

hraduFrýdštejn.Tatoakcemělavel ikýúspěchabyla
zopakovóna, jen cesta vedla na Kozákov. Všichni si j istě

vzpomeneme, jak velké lidské síty byla zapotřebí k vyjetí

vlóčkem ze Špice na Rotštejn,

- v letních měsících ve dnech 17. 7. a 18' 9. členové hasičské-

ho sboru za pomoci členů ČČr a za přispění obce uspořá-

dali ,,Hudební festival,,. V červenci se představilo 5 kapel

avzáří6.opětzdezahrál ižácizhudebníškolyze
Železného Brodu.

- 31. července výlet na kolech po Českém róji,

- 16. října oblíbená ,,Pyžamo pórty,, v doprovodu orchestru

R. Múllera a hudební produkce Petra Januse,

- 13. listopadu vystoupení rockové skupiny Prorock
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Dále uvádíme akce, které se každým rokem uskutečňují.
Členové hasičského sboru za, pomoct ČČt< a obecního úřadu
organizují a zabezpečují tyto akce, které se stále opakují:
výroční členská schůze, Klokočský bál ,  jarní úkl id obce
a br igódy v hasičské klubovně (včetně stavby pergoly na
hř išt i) ,  pá lení,,čarodějnic, , ,  vel ikonoční pomlózka, sběr
železného šrotu a stále oblíbenější ,,Pyžamo párty,,, cyklistické
výlety po Českém ráj i ,  okrskové hasičké soutěže, , ,ant i-
soutěže,,, letní ,,Hudební festivaly,,, výlety vláčkem, pěší výlety
či novoroční výstupy na Kozákov, nebo jen prostá setkání při
životních výročích.

27' srpna 2005 proběhly v Klokočí oslavy 200letého výročí
vysvěcení sochy sv' Václava.

]]. února 2006 proběhla ,,pravá česká zabíjačka,,.

]7. června 2006 na okrskové soutěži v Tatobitech se
dokázalo družstvo žen v silné konkurenci prosadit a zvítězit.
Krótce před touto soutěží zakoupil hasičský sbor za přispění
obecního úřadu novou stříkačku PS ]2.

V tomto roce vystřídal ve funkci starosty sboru A. Kovači-
čina Petr Hnátko' Tondovi bychom chtěli všichni složit velký
dík za jeho aktivní přístup nejenom v hasičském sportu, ale
i v celkovém dění v obci.
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V lednu 2007 se přehnal přes naši republiku orkan ,,Kyril*,
což mělo za následek vyvrácené stromy a někol ikadenní
přerušení eI. proudu. Několik našich členů pomáhalo zajist it
bezpečnost při hašení požóru chalupy u Dědečků na Rotštejně'

Př i  letním ,,Hudebním
festivalu" vystoupil jako host
Lad,a Kerndl '  Na , ,Pyžamo
pórty,, se představi la skvěla
břišní tanečnice'

2 '  prosince 2007 jsme j iž
podruhé slavnostně rozsvíti l i
vánoční stromeček za dopro-
vodu koled. Doufejme, že se
tato hezká akce stane tradicí.
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Rok 2008 . |00 |et od za|ožení sDH v K|okoěÍ
Přesto, že náš sbor v posledních letech nedosahuje na

stupně vítězů při hasičslých soutěžích, aktivita členů při plnění
úkolů v našich skromných podmínkách je opravdu mimořádná.

Necht,nadšení a elán zvítězí nad osobním pohodlím,
počítačovou technikou, nepřízní počasí a nepřej icností
ostatních.

Současné složení výboru SDH :
Starosta Hnátko Petr
Velitel Patočka Vratislav ml.
Jednatel Miillerová Radoslava
Pokladník Hyka Miroslav
Kronikář Židů Tomáš
Přísedící opočenslý Vratislav st', Mrázek Jiří'

Miiller Rudolf, Jíra Jiří, Bukvic Vlastimil,
Dvořáková Marcela' Hanková llona.
Hlubučková lva. Machačová Jana.
Brodská Hana, Hyková Iva

Členská základna čítá celkem 40 členů, z toho 27 mužů a ]3
žen.

Dovolte zakončit nejvíce používanou zdravicí z naší kronilql, která
byla poprvé užita v roce založení, tedy v roce 1908:

S vytrvaIostÍ a se svorností stá|e lrupředu!!

N azda r!
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