SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KLAPÝ
Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrţ jen povinnosti
bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré
vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíţ.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vţdy s rozvahou, zbytečně nevydávej se nebezpečí
a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, ţe ti, kteří tě zvolili, očekávají
od tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své povaţuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich
povznést.
6. Pamatuj, ţe na hasičském dobrovolníku se ţádá povaha přímá, šlechetná a
vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Uţitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky neţ slovy, ale zájmy hasičské
dluţno vţdy a všude slušným způsobem hájit. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a
pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem
zamezil nebo usmířil.
8. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, ţe nevhodným
způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehoţ odznak nosíš.
9. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým
hasičským dobrovolníkem.

Vznik a vývoj dobrovolného hasičství v Čechách
Teprve v 19. století se v našich zemích objevovaly první pokusy zaloţit sbory dobrovolných
hasičů. V roce 1864 tak vznikl první český dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech. Po roce
1864 vznikají další sbory v Roudnici, Nepomuku, Kutné Hoře, Plaňanech a Táboře. Teprve
přijetím a schválením stanov těchto sboru se začíná organizovat činnost dobrovolného
hasičstva v českých zemích. Hasičská technika se v našich zemích vyvíjela velmi pomalu.
Teprve v 18. a 19. století se objevily první nepatrné změny ve vývoji hasičské techniky.
Doprava vody na poţářiště bývala v minulosti velmi obtíţná a zdlouhavá. V průběhu 18.
století se do Čech dováţejí první účelové koňské povozy jako poţární voznice pro dopravu
200 aţ 400 l vody.

Praţská obec předala v roce 1884 sboru parní
stříkačku od smíchovské firmy R. A. Smejkal - první
vyrobenou v Čechách. Parní stříkačky se povaţovaly
za stříkačky budoucnosti, ale později se od nich
ustoupilo, protoţe k vytápění a k výrobě páry
potřebovaly nejméně 20 minut, proto jejich zásah
přišel často velmi pozdě.
V roce 1926 dostala Praha první poţární automobil,
tak postupně z vozového parku praţského hasičstva
vymizela koňská spřeţení.
Z historie našich sborů, kronik, můţeme velmi pečlivě pozorovat, jak se vyvíjela hasičská
technika. Největší část historického materiálu můţeme vidět pouze v hasičských muzeích
nebo ve vlastnictví některých sborů.
V České republice máme tři hasičská muzea. To nejvýznamnější má sídlo na zámku
v Přibyslavi, kde je i sídlo centra hasičského hnutí a nadace na obnovu hasičských tradic.
Další hasičské muzeum je v Bechyni a v Novém Oldřichově. Poukazuje na vývoj poţárnické
výstroje. Jsou zde také exponáty věnované poţární ochraně a prevenci.
Patronem všech hasičů je Svatý Florián. Se jménem světce jsou
spojovány soutěţe, pochopitelně se objevuje na hasičských praporech a
v další hasičské symbolice, jako odznaky sborů, názvosloví soutěţí,
jako součást trvalé výzdoby shromaţďovacích místností. Symbolika Sv.
Floriána pronikla celým ţivotem a prací českých hasičů.
Řád svatého Floriána je jedním z nejvyšších vyznamenání a uděluje se
členům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky.
K udělení řádu sv. Floriána můţe dojít aţ po udělení medaile „Za
mimořádné zásluhy“. Řád sv. Floriána je výběrové vyznamenání
udělované výkonným výborem sdruţení na návrh okresního sdruţení.
K řádu náleţí diplom a stuha. Řád má tvar rovnoramenného osmi – hrotového kříţe
v pozlaceném provedení. Vnitřní kruh je červený a na něm je poloţen medailon s hlavou sv.
Floriána se dvěma plameny a opisem: SV. FLORIÁN.

„Chval dobrý duch Hospodina
i Ježíše, jeho Syna.
odbila desátá hodina, milý svatý Floriáne,
tohoto městečka patrone,
chraň nás od ohně.“

První hasičské noviny
Prvními hasičskými periodicky vydávanými novinami se stal časopis „Český hasič“, poprvé
vydaný dne 25. dubna roku 1878 v Klatovech. Byl věnovaný zájmům hasičským a
pojišťovacím. Jeden výtisk tehdy stál 15 krejcarů.

Modlitba hasiče

Dobrovolní hasiči dnes
Sbory dobrovolných hasičů najdeme dnes jiţ skoro v kaţdé obci. Vytvořila se organizace
sdruţující všechny dobrovolné hasiče jejich obecní sbory pod jednu střechu. Dnes se
dobrovolní hasiči nazývají „Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska“. Tato velká organizace
zaštiťuje práci členů dobrovolných hasičů.
V kaţdém okrese má svou pobočku, která se stará o jednotlivé sbory. Ta naše pobočka sídlí v
Stránského ulici v Litoměřicích.
Práce dobrovolníků na úseku poţární ochrany je velmi důleţitá nejen pro obce, ale i pro
integrovaný záchranný systém, kterého jsou dobrovolní hasiči také jednou ze součástí.

Ocenění „Zasloužilý hasič“
Hasičům, kteří svou celoţivotní prací významně přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva, uděluje
Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi nejvyšší
svazové vyznamenání – titul „Zaslouţilý hasič“. Na návrh SDH a výkonného výboru OSH Litoměřice
bylo toto vysoké vyznamenání uděleno dne 24. června 2008 panu Vlastimilu Syrovcovi, členu výboru
SDH Klapý a dlouholetému veliteli, který se významně zaslouţil o zabezpečování poţární ochrany
obce. Medaili „Zaslouţilý hasič“ předal Ing. Richter, starosta SH ČMS a starosta OSH Josef Mikeš.

Historie Sboru dobrovolných hasičů obce Klapý
Sbor dobrovolných hasičů v Klapém vznikl léta páně 1884.

Technika a materiál
Hasiči pouţívají při zdolávání poţárů speciální vybavení, které jim usnadňuje práci a chrání
jejich ţivoty. K poţárům vyjíţdějí hasiči v hasičském automobilu Škoda Liaz ACS 25 –
RTHP. Toto auto pojme 2600 litrů vody a je plně vybaveno materiálně – technickými
prostředky. Kapacita vozu je 8 osob. Velice důleţité jsou hadice, proudnice, rozdělovač,
savice a ostatní materiálně-technické prostředky, bez kterých by hasiči nemohli pracovat.
Vodu musejí hasiči čerpat, k tomu slouţí různé druhy čerpadel, a to jak kalové, plovoucí či
klasická přívěsná stříkačka. Našemu hasičskému sboru bylo zakoupeno nové plovoucí
čerpadlo Froggy, jehoţ výkon je 700 l / min.
Dalším automobilovým prostředkem SDH je automobil Avia, jehoţ kapacita je 9 míst. Na
práci ve výškách slouţí hasičům výsuvný 15 m ţebřík, při odstraňování spadlých stromů mají
moţnost pouţívat motorovou pilu, při výpadku proudu elektrocentrálu a další technické
vybavení. K výjezdům hasiči pouţívají zásahové oděvy a obuv.

Spolupráce s obcí Klapý
Jednotka požární ochrany obce
Obec Klapý zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO) kategorie
JPO III. Tato jednotka zabezpečuje poţární ochranu obce. Skládá se ze členů SDH. V případě
ohlášení poţáru na území obce nebo ve velmi blízkém okolí vyjíţdí jednotka k likvidaci
poţáru. Poţár se vyhlásí pomocí poplachové sirény, ale i automatickou SMS – bránou, ve
které jsou uloţeny všechna čísla členů výjezdové jednotky. Kaţdý člen po vyhlášení poplachu
obdrţí na svůj mobilní telefon textovou zprávu – „poţární poplach“ a okamţitě se vypraví do
zbrojnice a připravuje se k výjezdu. V roce 2009 výjezdová jednotka SDH Klapý zasahovala
celkem u 9 poţárů. Naše zásahová jednotka byla vţdy velmi kladně hodnocena. Při zásazích
byla vţdy příkladná spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů
Vedle jednotky poţární ochrany funguje sbor dobrovolných hasičů. Ten nevyjíţdí k poţárům,
nelikviduje následky katastrof, ale má také velice důleţitou roli v ţivotě obce. Sbor
zabezpečuje prevenci obce, organizuje krouţky mladých hasičů, soutěţí a reprezentuje obec
v poţárním sportu, organizuje dětský den, pomáhá při organizování kulturních a
společenských akcích v obci, částečně se také stará o kulturní ţivot v obci. Pravidelně
uskutečňuje hasičské plesy a zábavy. Organizuje také letní dětské tábory pro mladé hasiče.
Prevence požární ochrany
Prevence v obci uskutečňuje preventista pan Jan Chlouba, který má na starosti protipoţární
revize objektů v majetku obce. Zpracovává dokumentaci poţární ochrany obce.

Členská základna
Sbor dobrovolných hasičů má ke dni 9. 1. 2010 celkem 105 členů, z toho 10 dětí do 6 let a 15
dětí od 7 do 18. let. Nejstarším členem SDH Klapý je pan Karel Chlouba narozen roku 1922 a
nejmladším členem je Jakub Viceník narozený roku 2007. V letošním roce 2010 se na
Výroční členské schůzi volil nový výbor SDH Klapý. Novým starostou byl po Josefu
Týcemu, který svou funkci vykonával 34 let, zvolen pan Miroslav Prágl. Ten za všechny
členy poděkoval bývalému starostovi za jeho dlouholetou práci a přínos pro SDH Klapý. Pan
Josef Týce nadále zůstává ve výboru SDH Klapý jako kronikář. Této obětavé práci se věnuje
26 let.
Složení členského výboru SDH Klapý
Starosta SDH Klapý

Miroslav Prágl

Zástupce starosty

Zbyněk Prachfeld

Jednatel

Marek Týce

Velitel zásahové jednotky

Miloš Voborský

Zástupce velitele

Jaroslav Koula

Hospodář

Ilona Lubasová

Referent MTZ

Vojtěch Laube

Referent ţen

Markéta Voborská

Preventista poţ. ochrany

Jan Chlouba

Vedoucí kolektivu mládeţe

Miroslav Sunkovský

Předseda revizní komise

Lubomír Zouna

Kronikář

Josef Týce

Členové výboru

Petr Zouna
Robert Viceník
Petr Kryner
Ladislav Štěpán

Členové zásahové jednotky SDH obce Klapý:
Velitel jednotky

Miloš Voborský

Zástupce velitele

Jaroslav Koula

Velitel druţstva

Miroslav Prágl
Ladislav Štěpán

Strojníci

Zbyněk Prachfeld
Miroslav Hnilička
Miroslav Sunkovský
Vojtěch Laube

Hasiči

Stanislav Kühnel
Václav Košťál
Petr Kryner
Vladimír Kubíček
Ivan Molnár
Petr Kubeš
Marek Týce
Lubomír Zouna
Jan Holub

Kolektiv mladých hasičů:
Plamínek:
Vedoucí: Voborská Markéta, Ilona Lubasová
Drobný Šimon

Laube Filip

Bereš Jan

Pail Matěj

Laubová Alţběta

Krajčovičová Kateřina

Kryner Petr

Klemmová Blanka

Foriš David

Voslářová Marie

Viceník Jakub
Starší žáci:
Vedoucí: Vlaďka Pailová
Voborská Iveta

Pail Vojtěch

Kubíček Aleš

Bacílek Romana

Kunc Lukáš

Pail Filip

Husák David

Pucová Štěpánka

Bacílek Tomáš

Pailová Aneţka

Husáková Veronika

Družstvo žen
Krajčovičová Lenka

Lubasová Ilona

Voborská Markéta

Sunkovská Miroslava

Krynerová Jitka

Voslářová Růţena

Albrechtová Michaela

Němcová Tereza

Družstvo mužů „A“
Němec František

Kryner Petr

Viceník Robert

Laube Vít

Holub Jan

Komárek Jakub

Prošek Matěj

Němec Tomáš

Družstvo mužů „B“
Zouna Petr

Týce Marek

Hnilička Miroslav

Voborský Michal

Kuhnel Stanislav

Prachfeld Zbyněk

Kubeš Petr

Kubíček Tomáš

Muži nad 40. let „Veteráni“
Laube Vojtěch

Prágl Miroslav

Sunkovský Miroslav

Štěpán Ladislav

Koula Jaroslav

Voborský Miloš

Holub Václav

Zouna Lubomír

Klapská proudnice
V roce 1998 se konal 0. ročník soutěţe v poţárním sportu dospělých, muţů a ţen. Od tohoto
roku se prostor fotbalového hřiště a vodní nádrţe kaţdoročně stává dějištěm této poţární
soutěţe. „Klapská proudnice“ je putovní dřevěná plaketa vyrobená starostou okresního
sdruţení HČMS panem Frankem.

Akce a soutěže
Kaţdoročně se SDH Klapý zúčastňuje hasičské soutěţe s letitou tradicí ve Stráţi pod
Ralskem. Naši nejmladší hasiči velice rádi odjíţdějí na pohárovou soutěţ strávenou pod stany
v Předoníně. Dále se pak naši hasiči zúčastňují okresních a pohárových soutěţí.
SDH Klapý pořádá kaţdým rokem tradiční Hasičský ples, pálení čarodějnic, pouťovou
taneční zábavu, letní tábor hasičů pro děti od 1. – 9. třídy, sběr starého ţeleza v obci, podílejí
se na čištění hasičské nádrţe a dále pak zajišťují bezpečnost při všech kulturních, sportovních
a společenských událostí v obci.
Na II. celorepublikovém srazu dobrovolného hasičstva s výstavou historické hasičské
techniky, který se konal v Litoměřicích, mladí hasiči SDH Klapý a SDH Litoměřice
vystoupili se svou skladbou před hlavní tribunou při zahajování slavností. Cvičilo celkem 20
dětí, z toho 12 dětí z našeho sboru vedeno panem Miroslavem Sunkovským a staršími
děvčaty. Děti cvičily ve stejnokrojích určených mládeţi a doplňkem jim byly dřevěné
sekyrky. Za zmínku stojí říct, ţe z původního elánu pro cvičení zbylo pouze dvacet dětí.
Ostatní sbory nácvik vzdaly.
Soutěže v roce 2009
Celookresní soutěž mladých hasičů „Plamen“ v Brozanech nad Ohří
Soutěž mladých hasičů „Plamen“ v Dušníkách
Zde nás poprvé reprezentoval sbor „Plamínek“- děti od 3 let za doprovodu rodičů a vedení
Ilony Lubasové a Markéty Voborské - 3. místo
Starší ţáci 6. místo
Soutěž mládeže „O pohár starosty obce Křešice“
„Plamínek“ – 2. místo
Starší ţáci – 6. místo
Hasičská soutěž v požárním sportu dospělých – Oslavy 100 let hasičů v Předoníně
Ţeny – 4. místo

Strážský putovní pohár ve Stráži pod Ralskem
Ţeny – 4. místo
Muţi – 4. místo
Soutěž požárních družstev v požárním útoku u příležitosti 125. výročí SDH Lkáň
Muţi „A“ – 9. místo
Muţi „B“ – 10. místo
Starší ţáci – 2. místo
Plamínek – ukázkové vystoupení útok a 4x60 m běh
Branný závod v Litoměřicích
Starší ţáci – 2. místo
Branný závod mládeže v Terezíně
Mladší ţáci – 10. místo
Starší ţáci – 6. místo
Branný závod mládeže v Brozanech nad Ohří
Mladší ţáci – 10. místo
Starší ţáci – 5. Místo
„Klapská proudnice“
Muţi „A“
- 4. místo
Muţi veteráni - 6. místo
Ţeny
- 1. místo

„Bližnímu ku pomoci, sobě pro radost!“

„Jdeme tam, odkud ostatní utíkají.“

