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Ú v o d n í k : 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vážení čtenáři , 

jistě jste si všimli, že název našich novin se poněkud změnil. Museli jsme reagovat 

na upozornění redakce celostátních Hasičských novin, že tento název má 

ochrannou známku. Proto se vracíme k původnímu názvu, kdy jsme začali tento typ 

komunikace vydávat. Vyšlo několik čísel Hasičského zpravodaje, na která dnešní 

Hasičský zpravodaj navazuje. V jeho úvodu přinášíme rozhovor se současným 

starostou sboru p. Ladislavem Mudrou ml. Pak vás budeme informovat, jak dopadl 

4. ročník soutěže mladých hasičů ve Velikonočním motání hadic. Zajímavá bude i 

zpráva velitele Milana Pekárka a další zajímavosti ze života hasičů.   

_____________________________________________________________________ 
 

ROZHOVOR SE STAROSTOU SBORU 
  

 

Otázka:  Ladislave, 10. ledna 2009 tě Valná hromada zvolila starostou              

SDH v Chaloupkách. Téměř 26 měsíců zastáváš nejvyšší funkci v největší 

společenské organizaci v obci. Jak hodnotíš toto období, jaké máš pocity? 

 

 

Odpověď: Nerad bych se někoho dotkl svou odpovědí, ale toto období pokládám 

přinejmenším za vyvedené, ať uţ z pohledu soutěţí našich nejmladších členů-

Plamínků, přes občerstvení na našich výborových schůzích a práci zásahové 

jednotky. Mé pocity jsou smíšené, protoţe ne vţdy a ne s kaţdým se dá vyjít. 

 

Otázka: Je známo, ţe hasiči na Chaloupkách dosahují nebývalé úspěchy v práci 

s mládeţí, dokonce se Plamínci dostali do krajského kola soutěţe Plamen. Bude 

to pokračovat? 

 

Odpověď: Tak určitě by rádi navázali na minulý rok a zase se probojovali co nejdále. Na 

tom uţ samozřejmě pilně pracují a nám nezbývá nic jiného, neţ jim pomáhat a 

drţet palce. 

 



 

Otázka: Kdyţ se podíváme do statistiky členstva SDH, nechybí mnoho, aby členů byla 

stovka. Určitě máš na tom ty a tvá rodina zásluhu. Členem je tvůj otec, tvá 

manţelka a dokonce i tvůj syn Ladislav IV. Bohuţel to tak dobré není s účastí 

na členských schůzích. Co s tím hodláš dělat? 

 

Odpověď: Co se týče počtu členů, tak ti přibývají i v těchto dnech hlavně v nejmladší 

kategorii, z čehoţ máme radost. Tak z mé rodiny je nás ve sboru dost a já pevně 

doufám, ţe to ještě změním a nějakého toho hasiče udělám  Počty členů, kteří 

přijdou na členskou schůzi, jsou alarmující, protoţe při tak velké členské 

základně je to ostuda a nemít tam Plamínky, tak se bojíme. Vůbec nemám 

jasno, co s tím, ale jak vidíme, na párek nikoho uţ nenalákáme. Členové sboru 

SDH Chaloupky, zamyslete se a příště nás přijďte podpořit. 

 

Otázka: Na závěr našeho rozhovoru nám zhodnoť práci výboru, který je i základem 

činnosti sboru hasičů. 

 

Odpověď: Práce výboru funguje jak jen to jde a kaţdý udělá, co nejvíc můţe. V dnešní 

době to není zrovna jednoduché, hlavně co se týče zaměstnání, je málo času a 

málokdo si můţe dupnout, kdyţ je nějaká akce. Ale budeme doufat v lepší 

zítřky. 

 

Za redakci HZ: Děkuji ti a přeji, aby v naší obci nehořelo. 
______________________________________________________________________________________ 

 

VELIKONOČNÍ MOTÁNÍ 2011 
 

Jiţ 4. ročník chaloupeckého závodu v motání hadic se uskutečnil v sobotu 9.4.2011 na sále 

hostince za účasti těchto druţstev: Chaloupky, Komárov, Zaječov, Hvozdec. Druţstvo 

Oseka se sice na závody připravilo, ale vedoucí si nepřečetli důkladně propozice soutěţe a 

plánovali přijet aţ za čtrnáct dní. Ale i tak se sešlo 49 dětí a 20 diváků. 
 

V kategorii druţstev zvítězilo chaloupecké druţstvo:   
 

 
 



 

 

V našem druţstvu poprvé soutěţili a statečně zápasili s hadicemi tito nováčci : Ondra 

Pekárek, Jana Pekárková, Jana Březovská, Deniska Sluková a Natálka Lukešová. Ondra 

Pekárek získal cenu za nejmladšího účastníka závodu.  

 

        
 

 

V soutěţi jednotlivců dopadly nejlépe děti ze Hvozdce, které získaly 3 zlaté medaile. Byli to 

Lukáš Plecitý, Dominika Ungrová a Anetka Pašková. Blahopřejeme dětem i jejich trenérovi 

k úspěchu. 

 

Po jedné zlaté medaili získaly Chaloupky – nositelem zlaté se stal Láďa Fairaisl, v další 

kategorii získal zlatou medaili Zaječov a nositelem je Martin Záruba. V poslední kategorii 

získala zlatou Denisa Šplýchalová z Komárova. Protoţe vítězové museli vynaloţit velké 

úsilí, patří jim poděkování a blahopřejeme nejen soutěţícím, ale i jejich trenérům. 

 

Pro úplnost uvádíme další úspěšné reprezentanty SDH Chaloupky, kterými byli : Pavel 

Procházka – stříbrná medaile, Petr Procházka – stříbrná medaile, Anna Burdová – stříbrná 

medaile, Natálka Lukešová – stříbrná medaile a Anička Hoskovcová – bronzová medaile. 

 

 

                                                                   
Nástup soutěţících         Závodníci z Hvozdce 

 
Další fotografie a videa ze soutěţe najdete na : 

http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz/Velikonocni_motani_2011/ 

http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz/Velikonocni_motani_2011_-_videa_ze_souteze/ 
 

http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz/Velikonocni_motani_2011/
http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz/Velikonocni_motani_2011_-_videa_ze_souteze/


 

VELITEL SBORU INFORMUJE 
 

Velitel JSDH Chaloupky Milan Pekárek vám přináší informace o nejnovějším dění nejen 

z činnosti našeho sboru, ale i z jednání okrskové schůze, konané v pátek 15.4.2011. 

 
ZPRÁVA  VELITELE  ZA  1. ČTVRTLETÍ 2011 

 

Váţení  čtenáři  HZ, chtěl bych vám podat informaci o událostech od začátku letošního roku 

2011 a téţ jaké akce nás čekají. 

Tak popořádku. V lednu jsme zasahovali při odčerpávání vody na Ptákově u p. Merhauta a 

to hned  2x v jednom týdnu, 10. ledna v odpoledních hodinách a 15. ledna dopoledne. V 

obou případech se jednalo o čerpání vodní laguny, kdy voda z ní ohroţovala sklepní 

prostory přilehlého domu. 5. února dopoledne jsme likvidovali padlý sloup pouličního 

osvětlení na hlavní silnici směrem na Malou Vísku u p. Proška.  11.března proběhlo první 

cvičení JSDH, kdy při cvičné jízdě s CAS 25 byla zjištěna závada na motoru. Byla nutná 

oprava a tím pádem byla CAS 25 10 dní mimo provoz. 18. března se velitel jednotky a oba 

velitelé druţstev (Pekárek, Štochl, Janda)  se zúčastnili pracovní porady velitelů jednotek  

JPO III a  JPO V hasebního obvodu Hořovice konané v hasičské zbrojnici v Ţebráku. 

Setkání velitelů se koná 2x do roka (jaro, podzim ) a organizuje vţdy velitel HZS Hořovice. 

V rámci okrsku Komárov bylo zorganizováno 25.3. v sále hospody na Jivině školení první 

pomoci. Všechny přítomné velice kvalitně proškolil zdravotník HZS Hořovice p. Jindřich 

Pacák. 

 

A ještě co nás čeká v nejbliţším období. V restauraci na Chaloupkách se sešli 15.dubna 

zástupci okolních sborů na okrskové schůzi, kde byl stanoven  termín okrskového kola 

v poţárním sportu muţů a ţen. Místo konání je jiţ známo-je to areál fotbalového hřiště 

v Oseku a datum je 7.5.2011. Druţstvo ţen postupuje do okresního kola automaticky, pouze 

to je podmíněno  účastí na okrskovém kole. Proto by vás mohl zajímat termín okresního 

kola. Jako vţdy se uskuteční na stadionu v Hořovicích, a to 28.5.2011. Na tuto soutěţ 

jmenovala odborná rada velitelů při OSH Beroun technickou četu ze členů okrsku Komárov. 

Na výše uvedená klání se musí druţstvo muţů i druţstvo ţen pečlivě připravit. Tak doufám, 

ţe začneme trénovat jiţ od soboty 23.4.2011. 

 

Jak nakonec  vše dopadlo, se dočtete v příštím čísle HZ.  

 

           
 
 



 

Důležité informace pro občany 

Pořiďte si hasicí přístroj! 

 

Proč ? -   je levný ve srovnání s majetkem, který zachráníte 

- pomůţe Vám zvládnout poţár jiţ v jeho začátku 

- zacházení s hasicím přístrojem je jednoduché 

- hasicí přístroj má velmi dlouhou ţivotnost 
 

Jaký hasicí přístroj si pořídit ? 

Nejvhodnější typ hasicího přístroje pro všestranné pouţití v domácnosti, ale i v garáţi, je 

práškový hasicí přístroj s náplní 6kg prášku, s hasební schopností 34A a zároveň 183B. 

Jeho schopnosti oceníte, kdyţ bude hořet dřevo, textil, plasty ( např. koberec, křeslo nebo 

záclony ). Nemusíte se bát jej pouţít na hašení elektrických zařízení pod napětím (např. 

rozvaděče, spotřebiče nebo zásuvky ).  Všeobecně se dá říct, ţe s práškovým hasicím 

přístrojem lze hasit elektrická zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m. 

Vţdy před pouţitím je ale nezbytné si tuto informaci ověřit a postupovat podle pokynů 

výrobce uvedených na štítku přístroje !  

Výborně uhasí také poţár hořlavých kapalin ( např. tuky, benzín, naftu, barvy, ředidla 

apod.) Doporučujeme Vám si jej pořídit také do svého automobilu.  

 

Jak se hasicí přístroj používá ? 
 

Na kaţdém hasicím přístroji je grafický návod se stručnými popisky. 

Jeho znění je obvykle následující :  

-  odstranit bezpečnostní pojistku 

- nasměrovat trysku nebo hadici na hořící předmět 

- zmáčknout páku ventilu a hasit 

 
 

Před pouţitím je také vhodné hasicí přístroj obrátit dnem vzhůru a protřepat, aby se usazený 

prášek uvolnil. 
 

Užitečné tipy : 

 Hasicí přístroj je vhodné mít tam, kde se manipuluje s otevřeným ohněm ( vaření, svíčky 

nebo aromalampy, topení v krbu, svařování atd. ) 

 Hasicí přístroj musí být vţdy volně přístupný a po ruce tak, aby byl hned pouţitelný. 

 Proud hasicí látky musí směřovat vţdy na hořící předměty, nikoliv na plameny. 

 Pozor na dostatečný odstup od poţáru a také na to , aby při hašení nedošlo k přenesení 

plamenů na další místa. 

 Při hašení postupujeme vţdy odspoda nahoru. 

 U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. 

 Nejsme-li v uzavřeném prostoru, vţdy hasíme po větru. 

 Vodou nesmíte nikdy hasit elektrická zařízení pod napětím nebo hořící olej na pánvi! 

 I kdyţ se Vám poţár podaří zvládnout, vţdy jej hasičskému záchrannému sboru oznamte. 

 Hasicí přístroj musí být kontrolován odbornou firmou nejméně jedenkrát ročně nebo 

vţdy po pouţití. 

 

 



 

ZÁJEZDY DO DIVADEL POKRAČUJÍ 

 
I v roce 2011 jsme uskutečnili zájezdy do divadel. Po úspěšném a všemi účastníky 

chváleném představení v Divadle u Hasičů „Co v detektivce nebylo“ jsme se znovu vydali 

do Prahy. Navštívili jsme Divadlo ROKOKO, které nalezneme na praţském Václavském 

náměstí, abychom zhlédli poměrně náročnou hru anglického autora Petera Nicholse „Hra 

vášní“. Díky výbornému obsazení hra zaujala i náročné diváky. V této době máme zajištěny 

vstupenky ( a také rozprodány ) na klasickou operetu „NETOPÝR“, která je dílem autorů: 

 

 

 

 

 

Hudba : Johann Strauss ml. 

Libreto: podle vaudevillu Henri Meilhaca a 

Ludovica Halévyho Le Réveillon Karl Haffner a 

Richard Genée 

 

 

 

 

Představení  se uskuteční dne 11. května 2011 ve Velkém Divadle J.K.Tyla v Plzni. Řada 

milovníků zájezdů do divadel poznala, ţe je třeba na nabídku rychle a včas reagovat a tím 

mít jistotu, ţe vstupenky se na ně dostanou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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