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Ú v o d n í k : 

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

Vážení čtenáři , 

dnešní číslo Hasičského zpravodaje Vám z organizačních důvodů přinášíme 

s mírným zpožděním, zato však zahrnuje kompletní přehled akcí, které se na podzim 

uskutečnily, aktuální informace o činnosti JSDH a zprávy z jednání výboru. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

V úvodní zprávě se ještě vrátíme k Memoriálu Josefa Kůtka a Josefa Pose, který se 

konal 3. září 2011 v Chaloupkách. Zprávu našim čtenářům přináší Jiří Chvojka : 

 
V sobotu 3. září 2011 se uskutečnil na Chaloupkách 13. ročník muţů a 3. ročník ţen 

v poţárním útoku na dva pokusy. Zúčastnilo se 13 druţstev muţů a 5 druţstev ţen. Počasí 

bylo naprosto ideální a tak se v 9.00 závod rozeběhl. První dva pokusy musely být 

anulovány pro poruchu terčů, ale potom se ze dvou stavů soutěţ rozběhla naplno. Náš sbor 

postavil 3 druţstva muţů a 1 druţstvo ţen. Áčko bylo tvořeno muţi v nejlepších letech, 

Béčko byli dorostenci a Céčko stará garda, 12 ţen se vystřídalo v jednom druţstvu ţen. Boje 

byly neúprosné a naprosto těsné. Posledním pokusem v soutěţi muţů zvítězilo druţstvo 

Záluţí před Bavoryní a Osekem „A“. V ţenské kategorii zvítězila Bavoryně před 

Komárovem a druţstvem našich ţen. 

 

1.    SDH Záluţí              24,67 s                   1.   SDH Bavoryně       29,95 s 

2.    SDH Bavoryně          24,92 s                   2.   SDH Komárov       30,53 s 

3.    SDH Osek „A“            26,19 s                   3.   SDH Chaloupky     31,99 s  

4.    SDH Hvozdec „A“      27,31 s                   4.   SDH Hvozdec        34,03 s  

5.    SDH Zaječov               27,90 s                   5.   SDH Osek             DNF 

6.    SDH Komárov            28,75 s 

7.    SDH Chaloupky „A“   29,25 s  

8.    SDH Chaloupky „C“   29,38 s 

9.    SDH Chaloupky „B“   30,78 s  

10.  SDH Hvozdec „B“      32,07 s 

11.  SDH Drozdov             35,15 s 

12.  SDH Jivina                  42,44 s 

13.  SDH Osek „B“            DNF  

 

 



 

Závěrem je nutné poděkovat panu Křivánkovi za zapůjčení louky, panu Mařákovi za 

posekání louky, SDH Komárov a SDH Osek za organizační pomoc,  fotbalistům a panu 

Fairaislovi za perfektní stánek.  

 

Ostatní fotografie najdete na   www.sdhchaloupky.rajce.net  

 

 

Soutěžní sezona začala také našim Plamínkům a rovnou tím nejdůležitějším 

závodem – 1. kolem hry Plamen. Závod požárnické všestrannosti se konal 8. října 

v Komárově a tentokrát byl rozšířen o štafetu dvojic. Měli jsme hned tři želízka 

v ohni – družstva starších žáků, dorostenců a dorostenek, která se chtěla se soupeři 

poprat o medaile.  No a pro mladší žáky to byl křest ohněm – pro většinu z nich 

úplně první branný závod. A jak to všechno dopadlo, referují vedoucí mládeže Jiří 

Chvojka a Milan Pekárek : 

 
Postavili jsme 6 hlídek z pěti druţstev. Mladší žáci běţeli ve sloţení Barbora Praţáková, 

Marek Chvátal, Deniska Sluková, Natálka Lukešová a Janička Pekárková. Pro tři holčičky 

to byla premiéra , která ale dopadla skvěle. Po startu byla na trati prvním stanovištěm střelba 

ze vzduchovky. Zde děti nasbíraly 5 trestných minut,  nejlépe střílejícím byl Marek Chvátal 

(0 trestných minut). Na celé trase z dalších 5 stanovišť  pokazily uţ jen jeden uzel (Marek 3 

trestné minuty). Běţecký čas činil 29,0 min. Výsledné pořadí v ZPV bylo 4. místo ze 16-ti 

zúčastněných druţstev. Stejná sestava absolvovala i štafetu dvojic časem 84,5 s a obsadila 

v této disciplině výborné 3. místo. 

 

   
 

  

Protoţe jsme měli k dispozici 12 dětí starších a 8 mladších, zbývající mladší ţáci Ondra 

Pekárek (5 let), Kuba Kubačák (7 let), Anička Hoskovcová (7 let) vytvořili s Láďou 

Fairaislem a Yvonkou Hájkovou  „B“ družstvo starších žáků.  Tato hlídka v kategorii 

starších ţáků neměla teoreticky moc šancí na úspěch, ale vedla si v boji s daleko staršími 

soupeři výborně a velice mile překvapila. Výsledkem bylo 14.místo z 19-ti druţstev na 

„braňáku“ a dokonce 11. místo ve dvojičkách opět z 19-ti druţstev. 

 

   
 

 

http://www.sdhchaloupky.rajce.net/


 

Starší „A“ družstvo žáků poslalo do boje 2 pětice a vedly si skvěle. Kapitán Pavel 

Procházka spolu s  Jindrou Burdou, Petrem Jelenem, Vojtou Šlechtou a Davidem 

Vildmanem od začátku bojovali o vítězství.  Druhá pětka s kapitánem Tomášem Šlapákem a 

členy Davidem Štrenclem, Lukášem Burdou, Zděndou Hausnerem a Jirkou Humlem jim 

perfektně kryla záda. Výsledkem byla zlatá medaile pro všechny za branný závod a potom 

ještě vítězství ve dvojičkách vţdy před Zaječovem v konkurenci 19-ti druţstev. 

 

 

   
 

 

Družstvo dorostenek vzniklo ze smíšeného dorostu a mělo před sebou premiéru. Kapitánka 

Pavlína Chvojková měla okolo sebe skvělou partu tvořenou Annou Burdovou, Kamilou 

Duchovou, navrátivší se Anetou Lukešovou a Petrou Vondřičkovou, která perfektně zapadla 

do party. Přes trochu trémy se děvčata se závodem skvěle vypořádala a jasně zvítězila o 6 

minut před Hvozdcem a 20 minut před Osekem. 

Družstvo dorostenců vzniklo z loňských veleúspěšných Plamínků. Zkušený kapitán Petr 

Janda měl k sobě Adama Štěpničku, Ondřeje Dobrého, Vaška Kmenta a Ondru Jandu. Ten 

však v pátek onemocněl a trenér Jiří Chvojka musel improvizovat. Nakonec znovu běţel 

Vojta Šlechta a bylo z toho skvělé 1. místo o 8 minut před Osekem a 22 minut před 

Zdicemi. Takţe vítězství a zlaté medaile, jednu dostal i nešťastný nemocný Ondra. 

 

 

   
 

 

V den konání této soutěţe nepanovalo právě dobré počasí. Déšť a náročná trať vyţadovala 

od všech soutěţících obětavost a  koncentrovaný výkon. Tímto bych chtěl všem 

zúčastněným dětem  poděkovat za výsledky, kterých dosahly. Dále bych chtěl ještě 

poděkovat členům SDH, kteří pomáhali jako řidiči: Vladimír Praţák, Zdeněk Hausner, 

pomocní rozhodčí: Filip Burda, Ondra Novák,  foto: Lenka Jandová. 

 

Zhodnotíme-li tyto závody, musíme říci, ţe v současné době Chaloupky ( 3 zlaté medaile ) a 

Zaječov ( také 3 zlaté medaile ) vládnou okresnímu sportu mladých hasičů. Je to zásluhou 

obětavých trenérů Jiřího Chvojky, Milana Pekárka, Milana Jandy, ale i dorůstající generace 

instruktorů Petra Jandy, Pavlíny Chvojkové, Aničky Burdové a dalších ochotných hasičů. 

 



 

Aby si po náročné soutěži děti odpočinuly, rozhodli se jejich vedoucí zúčastnit se 

turistického pochodu „Chaloupecká stopa“, který se konal hned týden nato a který 

uspořádalo Občanské sdružení MacWalking Pavla Procházky. Zprávu z této akce 

přináší našim čtenářům Lenka Jandová : 
 

Turistický pochod „Chaloupecká stopa“ startoval v sobotu 15. října v 8 hodin na zahrádce 

za hospodou. Plamínci dorazili v hojném počtu a plni nadšení vyrazili do terénu. Dorostenci 

pod vedením instruktora Petra Jandy vyrazili na trasu jako první, nasadili ďábelské tempo a 

oněch 12 km zdolali nepochybně v nejrychlejším čase. V závěsu za nimi se vydali na trať 

starší Plamínci s vedoucím Jirkou Chvojkou a za nimi Milan Pekárek s nejmladšími dětmi. 

Trasa vedla Roklí do Mrtníku a dále do Hvozdce. Odtud jsme sešli kolem skály 

k Záskaláku, kde nás opustil vedoucí Jirka Chvojka a namířil si to rovnou přes hráz směr 

hospoda , zatímco my ostatní jsme pokračovali do Neřeţína, kde se trasa dělila na 6 a 12 

km. Nejmladší Plamínci a několik starších lenochů se vrátilo k hospodě kratší trasou 

s vedoucím Milanem Pekárkem a fyzicky nejzdatnější hoši a děvčata statečně vyrazili na 

dvanáctku. Část z nás si udělala ještě neplánovanou prohlídku hradu Valdeka a pak jsme jiţ 

bez nehody došli poctivě celou trasu přes rybník pod Valdekem a Malou Vísku aţ na 

Chaloupky k hospodě.  

Tady Plamínci dostali od Pavla Procházky pamětní list do kroniky, sušenku a buřty, které 

jsme si opekli na ohýnku. Také jsme ochutnali exotické čaje z Léčivého domečku Ţebrák. 

Děkujeme Pavlu Procházkovi za skvěle připravenou akci a nádherně strávený den. 

 

 

   
 

 
 

Další sobotu se na louce za Šlapákovými uskutečnila tradiční Drakiáda, kterou 

pořádal místní fotbalový klub CHASAKO Chaloupky. Tato akce byla sice pro 

Plamínky nepovinná, ale přesto si ji děti nenechaly ujít : 
 

Drakiáda se konala v sobotu 22. října od 14 hodin na „západní“ louce za Šlapákovými. 

Všechny děti i mnozí dospělí se těšili na pouštění draků, ale tentokrát jim vůbec nepřálo 

počasí, bylo sychravo a na louce leţela uţ od rána mlha. Přesto bylo úderem druhé hodiny 

odpolední nebe nad Chaloupkami plné draků a nejrůznějších příšer. 

Ačkoliv nebyla akce pro Plamínky povinná, zúčastnili se jí téměř všichni. Soutěţilo se o 

nejhezčího draka a také o to, komu drak vyletí nejvýše. Současně s drakiádou zde probíhaly 

také doprovodné hry a soutěţe, které pro děti připravil Pavel Procházka. Také tu hořel 

ohýnek, aby se bylo kde ohřát a opéct buřty, které kaţdý soutěţící dostal.  

 

Více se o Drakiádě dočtete na stránkách OS MacWalking : www.macwalking.nafotil.cz . 

Fotky najdete na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 

 

 

http://www.macwalking.nafotil.cz/
http://www.sdhchaloupky.rajce.net/


 

Hned následující pátek 28. října, kdy měli všichni volný den díky státnímu svátku, 

vyrazili Plamínci se svými vedoucími na dlouho připravovaný výlet do Hasičského 

muzea a lanového centra ve Zbirohu. Slovo má vedoucí mládeže Jirka Chvojka : 
 

V pátek 28. října 2011 jsme se vydali na výlet do Zbiroha na návštěvu EXPOZICE 

POŢÁRNÍ OCHRANY ZBIROH. Ta se nachází v bývalých kasárnách u Zbiroţského 

zámku. Po příjezdu se nás ujal ochotný průvodce pan Bíza, bývalý příslušník HZS, který má 

tuto expozici na starosti. Postupně nás provedl všemi pavilony od nejstarších ručních a 

parních stříkaček aţ k současným technickým vymoţenostem, jako jsou výsuvné ţebříky na 

podvozcích dosahující aţ do 35-ti metrů nebo vyprošťovací tank či záchranářský vrtulník. 

Naprostá většina vystavených exponátů je funkčních a schopných provozu. Po zhruba dvou 

hodinách jsme plni nových dojmů a poznatků nesmírně ochotnému průvodci poděkovali a 

vydali se na druhou část výletu. 

 

   
 

 

Tou byla návštěva lanového centra ACTIVE PARK ZBIROH, které se nachází v areálu 

zámeckého parku. Zde na nás jiţ čekali tři instruktoři, kteří si rozdělili děti do několika 

menších skupinek. Potom děti prošly důkladným školením, aby věděly, jak mají projít 

jednotlivé překáţky na trase a jak se při nich jistit, aby nedošlo k úrazu.  

Nejmenší Plamínci pak vyrazili na malý okruh ve výšce 1,20 m se čtyřmi překáţkami. Pro 

větší bezpečnost byli rozděleni do dvou skupinek a díky tomu měli na zdolání trasy více 

času a mohli si ji projít několikrát. Ve zbývajícím čase si děti vyzkoušely trampolínu. 

Pro starší ţáky a dorost byla připravena dráha s 15 překáţkami ve výšce 8 metrů, coţ uţ 

vyţadovalo kromě odvahy také fyzickou kondici. Snad proto se nikdo z vedoucích 

neodhodlal k tomu, aby si dráhu spolu s dětmi vyzkoušel .  Někteří  kluci, hlavně Ondra a 

Tomáš Dobrých, se v korunách stromů pohybovali jako opičáci, děvčata šla spíše opatrněji. 

Asi nejvíce si děti uţívaly jízdu na kladce a zejména závěrečný sjezd. Celkem náročnou 

trasu nakonec zvládli všichni aţ na Jirku Humla, který vzdal po první překáţce. Cenu za 

vytrvalost si pak zaslouţí nepochybně Anička Burdová .  

 
 

   
  

Další fotografie najdete na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 

 

 

http://www.sdhchaloupky.rajce.net/


 

Příští sobotu 5. listopadu se uskutečnila každoroční brigáda „Úklid matky Přírody“, 

při níž Plamínci vždy uklidí vybranou část lesa v našem okolí. Jak probíhala ta 

letošní, vám řekne opět vedoucí mládeže Jiří Chvojka : 

 
V sobotu 5. listopadu 2011 v devět hodin se shromáţdilo 28 ţáků a dorostenců a s nimi 4 

dospělí vedoucí  u hasičské zbrojnice ke kaţdoroční tradiční akci nazvané „Úklid Matky 

přírody“. Tentokrát se uklízelo v okolí Záskalské nádrţe a farmy pana Krose v Mrtníce. 

Podařilo se nám zlikvidovat 3 malé černé skládky a potom jsme objevili v Mrtníce u skály 

skládku velkou a letitou. Ta nám dala nejvíce práce. Našli jsme různé poklady : pneumatiky, 

počítače a jejich zbytky, plasty, sklo, hadry a ţelezný šrot. To vše jsme dávali na multikáru, 

kterou nám bezplatně zapůjčil Obecní úřad Chaloupky.  

Celkem jsme nasbírali 330 kg odpadu, který skončil na skládce, dále asi 50 kg šrotu 

ţelezného a 3 pneumatiky, které jsme odevzdali na určené místo. Za likvidaci černých 

skládek jsme dostali sponzorský dar ve výši 5 000,- Kč od Ing. Šárky Krosové, za který 

mnohokrát děkujeme. Bude pouţit na úhradu výletu do Aquaparku v Čestlicích u Prahy.  

 

 

   
 

 
Výlet do Aquapalace Čestlice v Praze byl naplánován na čtvrtek 17.11.2011, cíl cesty byl 

vybrán na návrh dětí, protoţe Plamínci tento aquapark uţ jednou navštívili a proto se sem 

velmi těšili. Moţnost výletu do Prahy vyuţily i některé chaloupecké maminky s nejmenšími 

dětmi a jely s námi. Hned po příchodu do bazénu se děti rozprchly po celém areálu. Nejvíce 

vyuţívanými atrakcemi byly samozřejmě tobogány a skluzavky,  kde dováděly nejmenší 

děti, a pak také „divoká řeka“. Ti starší si vyzkoušeli vlnobití ve velkém bazénu a 

„trychtýř“, nejoblíbenější  atrakcí se ale stalo plavání ve venkovním bazénu. Kdo měl hlad, 

mohl vyuţít restauraci, která se nachází přímo v areálu vodního světa. 

Byla velká škoda, ţe jsme díky některým účastníkům zájezdu nemohli plně vyuţít 

nabízenou akci ( celodenní vstupné v ceně tří hodin ) a po třech hodinách jsme museli výlet 

ukončit. Asi nejvíce to mrzelo nejmladší děti, kterým se domů vůbec nechtělo. 

Přesto se však výlet všem líbil a určitě jsme tu nebyli naposledy. 

 

 

   
 

 



 

Závěrem přinášíme našim čtenářům malé nahlédnutí do dalšího připravovaného 

čísla  Hasičského zpravodaje a také plán akcí na nejbližší dobu. Na co se tedy 

můžete těšit v příštím - už předvánočním - vydání novin?  

 

 Velitel JSDH Milan Pekárek vám přinese zprávu o činnosti zásahové jednotky za 3. 

čtvrtletí 2011. 
 

 Výbor sboru vás bude informovat o termínu a programu výroční valné hromady a o 

dalších organizačních záleţitostech.  
 

 Bude vyhodnocena soutěţ malých hasičů „O nejhezčího dráčka Soptíka“ a tři vítězné 

práce postoupí do okresního kola. 

 

 

 
POZVÁNÍ NA PŘEDVÁNOČNÍ AKCE 

 

******** 
 

OÚ Chaloupky zve srdečně všechny občany v neděli 27.11.2011 od 16 hodin do sálu 

restaurace na Chaloupkách na  

„ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ“. 
Úvod programu bude patřit slavnostnímu zahájení adventu v podání chaloupeckých 

dětí, koledy zazpívají děti ze ZŠ TGM Komárov a skupina MACECHY. Budete mít 

také moţnost zakoupení malých vánočních dárků v podobě ručních prací. 
 

******** 
 

OÚ Chaloupky zve srdečně všechny děti v neděli 4.12.2011 od 15 hodin do sálu 

restaurace na Chaloupkách na divadelní představení 

„ČERT A KÁČA“. 
Vstupné je dobrovolné, po skončení představení je pro děti připravena nadílka 

s Mikulášem, čerty a andělem. 

******** 
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