
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 
 

Úvodník : 
Vážení čtenáři, z organizačních důvodů vám přinášíme“velikonoční“ vydání Hasičského zpravodaje až po těchto svátcích. 
Doufáme, že jste velikonoce prožili vesele a příjemně, že vám klid a pohodu nezkazilo ani pošmourné a uplakané počasí a děti 
že si vykoledovaly bohatou pomlázku se spoustou barevných vajíček. My se v tomto čísle budeme snažit přispět k vaší „jarní“ 
náladě a přinášíme vám nejnovější  zprávy z činnosti našeho sboru a především pozvánky na spoustu akcí, protože jak pro 
Plamínky, tak i pro muže a ženy začala jarní sezona soutěží. 
 

 
 

Hasičský bál a dětský rej masek 
 

V úvodní zprávě se ještě vrátíme k tradiční akci hasičů – 76. hasičskému bálu, který se konal v sobotu 11. února 2012 v  sále 
hostince na Chaloupkách. Začátek byl ve 20.00 hodin, k tanci a poslechu hrála kapela GONG, vstupné bylo 100,- Kč. Zábava 
přilákala 108 platících návštěvníků. 
Již předchozí neděli 5. února obešlo 12 hasičů s pozvánkami Chaloupky a okolní osady, aby na bál osobně pozvali všechny 
občany. Děkujeme tímto všem, kteří na hasičský bál přispěli jakoukoliv částkou. Vážíme si důvěry, kterou občané k organizaci 
hasičů v Chaloupkách mají.  
Součástí bálu byla tradičně bohatá tombola. O tu se letos starali Milan Janda, Lenka Jandová a Marcela Špatenková. Letos se 
nám sešlo 237 cen, ceny věnovali např.  p. Dana Fraitágová ( dárkové šeky na kosmetické služby ), p. Kment ( občerstvení 
v hospodě ), p. Tomáš Fairaisl, p. Miroslav Mraček, rodina Pekárkova a Kmentova. Hasičský sbor nakoupil ze svých prostředků 
salámy, tlačenky, vína a okurky, spoustu dalších cen věnovali členové SDH i ostatní občané ( např. DVD, čepice, kalendáře, 
trička, vína nebo skleničky ). Děkujeme tímto všem, kteří nám do tomboly přispěli. 
V salonku byla pro návštěvníky bálu otevřená šatna. Poděkování patří šatnářkám sl. Chvojkové a sl. Šmídové, které nám 
pomohly tuto službu zabezpečit. 
 

Následující den po bálu, tedy v neděli 12. února 2012, se od 14 hodin konal tradiční maškarní rej pro děti. Do vyzdobeného sálu 
v hospodě přišlo asi 45 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. Vstupné bylo dobrovolné, každé z dětí dostalo u pokladny balónek 
a tatranku, rozdávaly se také bonbony a drobné dárky.   
Děti, které přišly převlečené za princezny, víly, vodníky, piráty, čarodějnice, berušky a jiné pohádkové a filmové postavy nebo i 
bez masek, vesele dováděly při hudbě p. Libora Dbalého a Karla Štochla. Ti měli pro děti opět připravené oblíbené atrakce 
v podobě bublifuku a sněhové vánice. Hrálo se, zpívalo a tancovalo až do 17 hodin.  
 

Výbor SDH Chaloupky tímto děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěchu obou akcí, ať už přispěli finanční 
částkou, věcnou cenou do tomboly nebo pomáhali při organizaci a zabezpečení všech služeb. Výsledkem jejich práce je 
nemalý finanční obnos do pokladny sboru, který bude použitý na činnost hasičů, zejména malých Plamínků.  
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Plán práce JSDHO Chaloupky pro rok 2012 
 
Velitel JSDH Milan Pekárek informuje členy jednotky o plánu cvičení na rok 2012. Jednotka má v současné době 14 členů: velitel 
Milan Pekárek, velitelé družstva Milan Janda a Karel Štochl, strojník Ladislav Mudra st., členové Jindřich Burda, Vladimír Pražák, 
Miloš Kment, Ladislav Mudra ml., Petr Franta, Dušan Vurm, Filip Burda, Tomáš Fairaisl, Ondřej Novák a Zdeněk Hausner. Cvičení 
se konají každý měsíc a jejich náplň bude následující : 

 
     Leden , únor, březen :   kontrola hadic, proudnic, žebříků  atd. 

     přezkoušení strojů po zimě 

    bezpečnost práce 

     Duben, květen, červen : cvičení okrsku  Komárov 

     nácvik na okrskovou  soutěž ( pož. útok + štafeta 4x100m )  

    práce  se  žebříky 

     Červenec , srpen, září :  práce s CAS25 

     práce  s PPS12, PPS8 

     kontrola  čerpacích míst (přístupové cesty a jejich okolí) 

     Říjen, listopad, prosinec : kontrola  hydrantů (počet a přístup nahlásit na OÚ) 

    zazimování  techniky 

                 shrnutí  práce uplynulého roku a plány na rok další 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY CVIČENÍ  jsou vždy v pátek : 22.2. , 30.3. , 4.5. , 8.6. , 13.7. , 10.8. , 31.8. , 5.10. , 2.11. 
Cvičení  JSDH Chaloupky budou vždy 1. pátek v měsíci od 17,00 do 19,00 hod. Při neúčasti na cvičení prosím zaslat SMS na tel. 
777 314 055. 
 

********************************************************************************************** 
 

Požární ochrana očima dětí 2012 
 

Také letos se malí Plamínci zúčastní soutěže „Požární ochrana očima dětí“.  Tuto soutěž každoročně vyhlašuje SH ČMS a je 
určena pro všechny děti a mládež do 18 let. Mohou se jí zúčastnit jak hasičské sbory, tak i mateřské, základní školy, víceletá 
gymnázia a domovy dětí a mládeže. Je rozdělena na dvě části – literární a výtvarnou a probíhá v několika věkových kategoriích. 
 

V základním kole, které proběhlo v rámci našeho sboru, se sešlo 29 prací s hasičskou tématikou. Z toho byla 1 literární práce a 
28 výkresů, většinou od mladších dětí.  Všechny došlé výtvory byly rozděleny do kategorií podle školní docházky a porota 
složená ze zástupců Obecního úřadu Chaloupky vybrala v každé kategorii tři nejlepší autory, kteří postoupili do okresního kola. 
Vyhlášení vítězů a předání diplomů provedl vedoucí mládeže Jiří Chvojka na Velikonočním motání v sobotu 7.4.2012. 
 

 
Kategorie M 2:      1. Ondřej Pekárek  
   
Kategorie ZŠ 1:      1. Natálie Lukešová 
       2. Denisa Sluková 
       3. Jana Pekárková  
 
Kategorie ZŠ 2:      1. Monika Štrenclová 
       2. Kateřina Vurmová 
       3. Anna Hoskovcová  
 
Kategorie ZŠ 3:      1. Lukáš Burda 
       2. Zdeněk Hausner, Tomáš Šlapák 
       3. Petr Procházka  

 
 

Kategorie ZŠ 4:      1. Jindřich Burda 
       2. Pavel Procházka 
       3. David Štrencl  
 
Kategorie K 1:      1. Anna Burdová 
       2. Pavlína Chvojková 
       3. Anna Burdová  
 
Kategorie L 4:      1. Pavlína Chvojková 
 
 
 
 
 

Všechny práce postupující do okresního kola najdete na :    www.sdhchaloupky.rajce.net 
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VELIKONOČNÍ MOTÁNÍ 2012  
 
V sobotu dne 7.4.2012 se v sále hostince na Chaloupkách uskutečnil již 5. ročník soutěže malých hasičů o nejrychleji smotanou 
hadici. „Velikonočního motání“ se letos zúčastnilo celkem 57 dětí z pěti okolních sborů – z Chaloupek, Zaječova, Komárova, 
Hvozdce a Oseka.  
Soutěžilo se jednotlivě v šesti kategoriích - ve třech chlapeckých a třech dívčích - podle školní docházky. Každý závodník měl 
čtyři pokusy, z nichž se počítal vždy nejlepší čas. Kvůli urychlení závodu nastupovaly vždy dvě děti proti sobě, takže diváci mohli 
být svědky zajímavých soubojů.  
 

Chaloupečtí Plamínci přihlásili do soutěže celkem 20 závodníků do všech šesti kategorií. Těžkou pozici měl v kategorii chlapců 1. 
– 3. třída Ondra Pekárek, jako předškolák byl ze sedmi startujících nejmladší. Mezi děvčaty 1. – 3. třída se v konkurenci 10 
závodnic dokázala prosadit Jana Pekárková a vybojovala stříbrnou medaili. V kategorii chlapců 4. – 6. třída startovalo 9 
závodníků a suverénně zde zvítězil Láďa Fairaisl výborným časem 9,84 s. Nejobsazenější kategorií byly dívky 4. – 6. třída, 
přihlásilo se 17 soutěžících, mezi nimi poprvé startovaly dvě nové členky Plamínků – Katka Vurmová a Monika Štrenclová. 
Nejurputnější boje proběhly tradičně v kategorii chlapců 7. – 9. třída, kde se 12 soupeřů popralo o vítězství a také o rekord 
soutěže. Ten v letošním ročníku skutečně padl, jeho novým držitelem se stal Jiří Velvarský ze Zaječova a rekord má nyní 
hodnotu 7,82 s. S vteřinovou ztrátou za vítězem zůstal Pavel Procházka, kterému patří stříbro, a třetí místo obsadili shodným 
časem 8,88 s Petr Procházka a David Vildman. V poslední kategorii dívek 7. – 9. třída startovaly pouze dvě závodnice, a to Yvona 
Hájková a Tereza Plecitá, které si mezi sebou rozdělily zlato a stříbro. Plamínci získali celkem 7 medailí, z toho 2 zlaté, 3 stříbrné 
a 2 bronzové.  
 

VÝSLEDKY : 
 

Chlapci 1.-3. třída :      1. Marek Kratochvíl,  SDH Komárov 
       2. David Šplýchal, SDH Komárov 
       3. Daniel Florián, SDH Osek  
 
Chlapci 4.-6. třída :      1. Ladislav Fairaisl, SDH Chaloupky 
       2. Martin Záruba, SDH Zaječov 
       3. Vlastimil Zeman, SDH Komárov 
 
Chlapci 7.-9. třída :      1. Jiří Velvarský, SDH Zaječov 
       2. Pavel Procházka, SDH Chaloupky 
       3. Petr Procházka, SDH Chaloupky 
       3. David Vildman, SDH Chaloupky
  

Dívky 1.-3. třída :      1. Julie Voráčková, SDH Hvozdec 
       2. Jana Pekárková, SDH Chaloupky 
       3. Nikola Procházková, SDH Osek 
 
Dívky 4.-6. třída :      1. Michaela Vaverová, SDH Zaječov 
       2. Denisa Šplýchalová, SDH Komárov 
       3. Andrea Křivánková, SDH Komárov 
 
Dívky 7.-9. třída :      1. Yvona Hájková, SDH Chaloupky 
       2. Tereza Plecitá, SDH Chaloupky 
         

 

   
 
 

V soutěži družstev se sčítaly body za medailová umístění v jednotlivých kategoriích – za první místo 3 body, za druhé 2 body a za 
třetí místo 1 bod. Zde zvítězil SDH Chaloupky, na druhém místě se umístil SDH Komárov a třetí příčku obsadil SDH Hvozdec . 
 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV :       1. SDH CHALOUPKY  13 bodů 
2. SDH KOMÁROV    9 bodů 
3. SDH ZAJEČOV    8 bodů 

4. SDH HVOZDEC    3 body 
5. SDH OSEK    2 body 

 
Na spravedlivý průběh soutěže dohlížela trojice rozhodčích – hlavní rozhodčí Jiří Chvojka a časoměřiči Petr Janda a Pavlína 
Chvojková. Technickou četu tvořili Ondřej Dobrý a Tomáš Dobrý. 
Na závěr soutěže proběhlo vyhlášení vítězů. Každý soutěžící dostal čokoládového velikonočního zajíce, nejlepší tři v každé 
kategorii byli oceněni medailemi, které jim předala instruktorka sl. Pavlína Chvojková.  Vítězné družstvo chaloupeckých 
Plamínků obdrželo pohár, který převzal Ondra Pekárek. 
 
Fotografie ze soutěže jsou zde :   www.sdhchaloupky.rajce.net 
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         Školení  rozhodčích pro požární sport  
 
Okresní sdružení hasičů Beroun uspořádalo na sekretariátu OSH Beroun v pátek 6. dubna 
2012 od 16:00 hod. školení rozhodčích pro požární sport. Školení bylo určeno novým 
zájemcům o zkoušky na rozhodčí pro požární sport a stávajícím rozhodčím k obnově 
pětiletého cyklu. 
 

 

Druhá část školení proběhne na jaře 2013 s testem k vystavení průkazu rozhodčího. Ale již v průběhu letošního roku budou 
všichni účastníci dubnového školení zváni na soutěže a vykonávat práci pomocného rozhodčího. 
Za náš sbor se školení rozhodčích zúčastnili Milan Pekárek, Zdeněk Hausner, Jiří Chvojka, Milan Janda a Petr Janda. 
 
Okresní sdružení hasičů Beroun a okresní odborná rada mládeže uspořádá v sobotu 21. dubna 2012 od  8.00 hod. v areálu 
požární zbrojnice Zdice školení vedoucích mládeže a rozhodčích pro hru Plamen a celoroční činnost dorostu. Toto školení je 
určeno novým zájemcům a zájemcům o obnovení kvalifikace. 
V letošním roce se na OSH Beroun začíná s disciplínami CTIF, které budou zařazeny do jarního kola hry Plamen a soutěžící si je 
poprvé zaběhnou již 2. června v Oseku. Proto je nutné seznámit vedoucí mládeže s novými pravidly a proškolit rozhodčí pro tyto 
disciplíny. 
Za náš sbor se školení vedoucích mládeže a rozhodčích pro děti a dorost zúčastní  Milan Pekárek, Zdeněk Hausner, Jiří Chvojka, 
Milan Janda, Petr Janda a Pavlína Chvojková. 
 
          

************************************************************************************** 
 

POZVÁNKA 
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PLÁN SOUTĚŽÍ A AKCÍ NA JARO A LÉTO 2012  
 

 Pátek     4. května 17.00 cvičení JSDH Chaloupky 
19.30 výborová schůze sboru 

 

 Neděle   6. května   9.00 okrskové cvičení v Komárově. Sraz v 8.30 hod. u hasičské zbrojnice Chaloupky. 
 

 Sobota  12.května   8.00 okrskové kolo soutěže mužů a žen v požárním sportu v Oseku.  
 

 Sobota  19.května   8.30 okresní kolo soutěže dorostu - 100m překážek v Oseku 
 

 Sobota  26.května   8.00 okresní  kolo soutěže mužů, žen a dorostu v požárním sportu - stadion Hořovice 
 

 Sobota    2. června   8.00 jarní kolo hry Plamen pro družstva  mladších a starších žáků v Oseku 
 

 Pátek      8. června 17.00 cvičení JSDH Chaloupky 
19.30 výborová schůze sboru 
 

 Sobota    9. června 13.00 Pohár vítězů v Záluží – soutěž v požárním útoku družstev dětí a starých gard 
 

 Pátek    15. června 
Sobota 16. června  Krajské kolo hry Plamen družstev starších žáků a dorostu v Rakovníku 
Neděle 17. června 
 

 Sobota 23. června   9.00 Memoriál Adolfa Jandy v trojboji pro družstva mladších a starších žáků na Chaloupkách 
 

 Sobota      15. září   8.00 Memoriál Josefa Kůtka a Josefa Pose v požárním útoku mužů a žen  v Komárově 

 
********************************************************************************************** 
 

Členské příspěvky na rok 2012   
 

Výbor sboru informuje všechny členy SDH Chaloupky, že v nejbližších dnech začne vybírání členských příspěvků na 
rok 2012. Upozorňujeme, že usnesením lednové valné hromady byly příspěvky pro letošní rok zvýšeny na 150,- Kč 
za dospělého člena a 50,- Kč pro děti a studenty.  Zároveň žádáme, aby si členové připravili svoje průkazky, aby jim 
mohl být proveden záznam o zaplacení příspěvku na příslušný rok. Děkujeme. 
 
**********************************************************************************************  

 

POZVÁNKA 

 

 

Občanské sdružení MacWalking 
zve srdečně všechny děti a občany na nejbližší akce : 

      
 Sobota  5. května  Otevřené mistrovství Chaloupek v MINIMINIGOLFU 

Start soutěže je ve 14 hodin na chaloupeckém hřišti,  zápis účastníků a trénink 
je ve 13 hodin. Jsou vyhlášeny dvě kategorie : dětí a dospělých. Po celou dobu  
soutěže je zajištěn stánek s občerstvením. 
 

 Neděle 3. června  PROCHÁZKA POHÁDKOVÝM LESEM 
 Soutěžní odpoledne pro děti s pohádkovými bytostmi. Start soutěže je v 15 hodin, 
 sraz účastníků je tentokrát na zahrádce za chaloupeckou hospodou.  Předškolní děti  
 přijdou v doprovodu rodičů. 
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  POZVÁNÍ  DO  DIVADLA 

 
 

Kdo chcete prožít hezký dubnový večer, toho zveme v sobotu dne 21. dubna 2012 do  divadla v Žebráku na 
představení Divadelního souboru K. J. Erbena Žebrák 

 

„S L Á D C I“ 

 
Komická veselohra se spoustou písniček a zpěvů. 
Nová úprava hry K. J. Erbena, kterou napsal autor pro žebrácké ochotníky. Hraje se v rámci oslav „200 let Divadla 
v Žebráku“. 
 
Hrají : František Lorenc, Anna Špotová, Martina Nedvědová, Jaroslav Kadeřábek, Lukáš Grüner, Libuše Váňová, 
Josef Kunc, Anna Koudelová, Petr Valta. 
Dále hrají a zpívají : Antonín Holeček st., Vlasta Holečková, MUDr. Richard Valta, Tomáš Huml, Jarka Klimtová, Alena 
Micková. 
Dětský pěvecký sbor – J. Bělohlávková, I. Jankovcová, V. Říhová, A. Křemenová, K. Kuncová, K. Špotová, D. Plimlová, 
N. Frauenbergrová, F. Průša, E. Zítková, M. Hořejš. 
Hudba : Alena Spilková – klavír, Václav Cipera – basa, Karel Abrhám – housle. 
 
 

Představení začíná v 18 hodin.        Vstupné  50,- Kč,  jízdné  25,- Kč. 
                               Odjezd  autobusu  v  sobotu  21. dubna v  17 hodin  z  Chaloupek  od  hostince. 

Vstupenky prodává p. František Štych, Kocanda 113, telefon 311 573 596. 

 
********************************************************************************************** 

 
Současně si vás dovolujeme pozvat na již 4. premiéru Divadelního souboru MÁJ 21 Chaloupky s názvem 

 
 

„O R F E U S   N E J E N   V   P O D S V Ě T Í“ 
 
Představení se hraje v pátek 1. června a v sobotu 2. června 2012 v sále hostince v Chaloupkách, začátek je vždy ve 
20 hodin. 
Režie :  ing. Alena Pražáková. 
Vstupenky si můžete rezervovat u pana Vladimíra Pražáka na telefonu 724 070 168. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hasičský zpravodaj – vydává nepravidelně pro své členy zdarma SDH Chaloupky. 

Redakční rada : F. Štych, L. Jandová, J. Chvojka, M. Pekárek 
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