
 

 

     

 
 

    Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 
 

Vážení čtenáři , 
 
poslední letošní číslo Hasičského zpravodaje, které vychází v době očekávání nejkrásnějších svátků 
v roce, dává redakci prostor poděkovat nejen členům sboru, ale všem občanům za zájem o práci 
hasičů v naší obci a za jejich vstřícnost a ochotu pomoci. 
Současně vám přejeme příjemné prožití Vánoc, veselého Silvestra a do nového roku samozřejmě 
pevné zdraví, hodně štěstí, klidu, spokojenosti a  spoustu osobních i pracovních úspěchů. Členům 
našeho sboru přejeme co nejlepší podmínky při plnění jejich úkolů, hodně úspěchů v jejich činnosti 
a zasloužené uznání za jejich práci a obětavost. 

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

 

ÚKLID OKOLNÍ PŘÍRODY 
 
Tak jako každý rok se i letos naši mladí hasiči zúčastnili podzimního úklidu přírody v okolí naší vesnice.  Letošní brigáda připadla 
na 1. listopadu a zároveň i 1. listopadový den a opět jako v minulých letech jsme při její organizaci spolupracovali s  našimi 
sponzory – s Ing. Šárkou Krosovou a s Ing. Martinem Chytrým z VLS Hořovice.  
Brigádníci se sešli v sobotu v 9.00 hodin u hasičárny, kde dostali pracovní pomůcky. Letos byl náš kolektiv rozdělen na 3 skupiny 
– mladší žáci pod vedením Milana Pekárka a Lenky Jandové měli na starost nepořádek okolo Záskalské přehrady;  starší žáci se 
pod vedením Milana Jandy, Petra Jandy a Michaely Jílkové vydali uklidit všechny odpadky od Hvozdce směrem na Podluhy a 
poté lesní cestou až k rybníku Noviny; a třetí „dorostenecká“ parta se svým vedoucím Jiřím Chvojkou se snažila vyčistit  cesty 
v okolí hradu Valdeka.  
Všechny skupiny společně nasbíraly téměř 300 kg různého odpadu, vedle nespočetného množství papírků, plastových lahví a 
skla se nám podařilo nalézt i 4 pneumatiky, deštník či dlaždice.  
Po dobře odvedené práci jsme se všichni sešli na hradě Valdek, kde jsme si společně opekli buřty. Pak už jsme si jen chvilku hráli 
s dětmi a jeli jsme domů. Všichni zúčastnění vedoucí by tímto chtěli poděkovat nejen „našim“ dětem, ale i všem zúčastněným 
rodičům, kteří nám se vším velmi pomohli.              (pj) 
 

   

   

 
Hned na druhý den, tedy neděli 2. listopadu, byla naplánována další brigáda, tentokrát na hrabání spadaného listí kolem 
hasičárny. Úklidu se zúčastnili dorostenci Ondra Dobrý, Pavel Procházka, Petr Jelen, David Štrencl a Tomáš Šlapák spolu 
s vedoucími Milanem Pekárkem a Milanem Jandou.  
Kluci shrabali listí v celém areálu kolem hasičárny jak donesenými hráběmi, tak  také pomocí zahradního vysavače, který s sebou 
přinesl a zapůjčil Tomáš Šlapák, takže práce šla rychleji a snadněji od ruky. Hromady lupení potom další den naložili a odvezli 
multikárou zaměstnanci obecního úřadu. 
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VÝLET DO AQUAPARKU V ČESTLICÍCH 
 
Jako odměnu za úklid přírody připravili vedoucí pro děti výlet do Aquapalace Čestlice v Praze a naplánovali ho na pátek 21. 
listopadu. Výlet se konal místo školního vyučování, takže se děti těšily dvojnásobně. Také tentokrát se zájezdu zúčastnilo kromě 
dětí i několik rodičů, takže celkový počet účastníků se vyšplhal na 40 osob.  
Hned po příchodu do bazénu se děti rozprchly po celém areálu. Nejvíce využívanými atrakcemi byly samozřejmě tobogány a 
skluzavky,  kde dováděly nejmenší děti a taky někteří rodiče. Ti starší si vyzkoušeli vlnobití ve velkém bazénu a „trychtýř“, také si 
zaplavali ve venkovním bazénu, ale nejoblíbenější  atrakcí se bezkonkurenčně  stala nově otevřená 250 metrů dlouhá „divoká 
řeka“. Další novou atrakcí byl tobogán se světelnými efekty, v němž se jezdilo na pneumatice. Kdo měl hlad, mohl využít 
restauraci, která se nachází přímo v areálu vodního světa. 
I když jsme letos nemohli využít akci celodenního vstupného v ceně tří hodin, i tak děti dováděly ve vodním světě celý den až do 
17 hodin. Domů jsme přijeli až kolem půl osmé. Všem se výlet líbil a určitě jsme tu nebyli naposledy 
 

 

   

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

 

POZVÁNKA 
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SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO DRAKA SOPTÍKA  

 
Také v letošním roce se malí  Plamínci  zúčastnili již  IX. ročníku výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího draka Soptíka“,  kterou 
vyhlašuje OSH Beroun – odborná rada mládeže.  Soutěž probíhala od  října do konce listopadu a měla tři kategorie :  mladší žáci,  
starší žáci + dorost a SDH. Úkolem dětí bylo vyrobit nebo namalovat draka Soptíka. Zatímco mladší žáci mohli draka buď vyrobit 
nebo jen nakreslit, starší žáci a dorostenci museli prokázat svoji šikovnost a vyrobit draka, který měl být schopen létat. 
V letošním roce se této soutěže zúčastnilo celkem 16 dětí, z toho 14 mladších a 2 starší žáci (žákyně). Za mladší žáky to byli 
jmenovitě: Deniska Sluková, Jonáš Tenora, Janča Březovská, Ondra Pekárek, Matěj Tuček, Kuba Šlapák, Matěj Huml, Marek 
Huml, Vašek Vlček, Natálka Lukešová, Kája Štochl, Honzík Šlapák, Míša Sluka a Adámek Kubačák. Za starší žáky se zúčastnila 2 
děvčata: Kačka Vurmová a Monča Štrenclová. 
Výkresy byly vyhodnoceny ve středu 26. listopadu, porotu tvořili zastupitelé Obecního úřadu Chaloupky. Do okresního kola 
postoupily tyto práce : 
 
 

Kategorie mladší žáci :      Kategorie starší žáci : 
 
 

  
  

  
  

 
Také v okresním kole se našim Plamínkům dařilo a získali zde v kategorii starších žáků celkem 2 medailová umístění . 
Gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme!             (pj) 
 

Kategorie mladší  žáci :      Kategorie starší  žáci : 
  

 JMÉNO SDH 

1 Alexandra Patočková Tmaň 

1 David Stanko Zaječov 

2 Martin Vitásek Chlustina 

2 Kateřina Špačková,  
Vojtěch a Žaneta Radechovských 

Malé Přílepy 

3 Jakub Plecitý Zaječov 

3 Jakub Skácel Zaječov 

 

 

                          

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

 
Výbor SDH Chaloupky  srdečně blahopřeje svým členům, kteří v prosinci a lednu 
oslaví svá životní jubilea.  Děkujeme jim za dosavadní odvedenou práci a jménem 
všech hasičů jim do dalších let přeje všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody 
v osobním životě.  
 
2. prosince  Špatenková Marcela   50 let 
22. prosince  Froněk Jan    40 let 
19. ledna  Hytha Josef    70 let 
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 JMÉNO 

1 Denisa Sluková 

2 Jana Březovská, Jonáš Tenora 

3 Ondřej Pekárek, Matěj Tuček 

 JMÉNO 

1 Kateřina Vurmová 

2 Monika Štrenclová 

 JMÉNO SDH 

1 Kateřina Vurmová Chaloupky 

1 Martina Růžičková Chlustina 

2 Monika Štrenclová Chaloupky 

2 Sára Halmichová Zdice 

3 Vít Žebra Chlustina 

3 Pavel Pilnáček Chlustina 



 

 

 
PROHLÍDKA HZS HOŘOVICE 

 
29. listopadu se uskutečnila prohlídka HZS Hořovice pro malé hasiče. Výletu se zúčastnili mladší a starší žáci, a také někteří 
dorostenci. Naši profesionální kolegové nás provedli po stanici a předvedli nám zásahovou techniku. Viděli jsme tak například 
místnost, kde se hasiči oblékají před výjezdem, nstržm. Petr Nájemník nám vysvětlil, jak výjezdová jednotka zjistí, kam a s jakou 
technikou má vyrazit. Dále nám hořovičtí hasiči předvedli RZA, tedy „rychlý záchranný automobil“ – vozidlo, které nejčastěji 
vyjíždí k dopravním nehodám, a je tedy vybaveno hlavně vyprošťovacím a zdravotnickým materiálem. Zdravotník Jindřich Pacák 
nám předvedl práci s vakuovou transportní matrací a vakuovou dlahou.  Děti si mohli potěžkat vyprošťovací nůžky. 
Dále jsme si prohlédli zásahový automobil CAS 24 a cisternu CAS 32, která pojme 8000 litrů, přezdívanou „rybník“. Toto 
množství vody vystačí při plném provozu na 10 minut hašení. Děti si mohly do všech aut nastoupit a prohlédnout si kabiny a 
jejich vybavení. Viděli jsme také hasičský člun a velké sněhové hasicí přístroje. Hasiči nám dále předvedl zásahovou výstroj a 
výzbroj, včetně dýchacího přístroje. Děti si pak mohly vyzkoušet speciální dýchací masku, kterou hasiči nasazují osobám, 
zachraňovaným ze zakouřených prostorů, včetně jejího napojení na vzduch z dýchacího přístroje hasiče.  
Nakonec měly děti možnost vylézt si na požární automobilový žebřík, přičemž si Petr Nájemník potrénoval fyzickou kondici, 
jelikož na žebřík obětavě vylezl s každým, kdo si chtěl výstup vyzkoušet, někdy i dvakrát. 
Za opravdu pěknou ukázku HZS hořovickým hasičům moc děkujeme, a přejeme jim samé úspěšné výjezdy.    (mj) 

 

   
 

 

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

 
Vánoční slovo starosty 

Bratři a sestry, milí hasiči, 
  
jako každoročně, také letos vás chci v závěru roku oslovit a poděkovat vám za vaši nebývalou aktivitu. 
Po příjemně dlouhém podzimu následovalo vytržení a řada z nás hned první prosincové dny vyjela ke stovkám zásahů, 
spojených především s vrtochy zimního počasí. I přes tyto pro nás nemilé a nesnadné povinnosti je to především období 
adventu a nadcházejících vánočních svátků. Je to i příležitost rekapitulovat své kroky posledních dvanácti měsíců. Je to ale i čas 
k zamyšlení nad plány do příštích dvaapadesáti týdnů. 
Do našich dějin se rok 2014 zapsal především díky vynikajícím výsledkům z proběhlých mistrovství v disciplínách požárního 
sportu, které obzvláště pak potěšily srdce řady hasičů a hasiček tituly ze Svitav. Za to našim mladým atletům i organizátorům  
patří náležité ocenění, stejně jako těm, kteří se účastnili a zabezpečovali další soutěže. 
Charakteristickým se rok 2014 stal co do počtu významných akcí 150. výročí zrodu českého dobrovolného hasičstva. Oslavy 
proběhly nejen ve Velvarech, které pozvedly prapor jako první, ale také na tradičních litoměřických slavnostech, čtvrtém 
ročníku Pyrocaru, na trase VI. propagační jízdy a jiných místech. Připomněli jsme si tak slavnou tradici se ctí a s pevným 
odhodláním v ní pokračovat a stvrdit toto naše předsevzetí na nadcházejícím V. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
To vše by však nebylo možné bez aktivní podpory státní a místní samosprávy, stovek firem a organizací a v prvé řadě všech 
vašich blízkých. Vám i jim přeji klidné prožití Vánoc i příchodu nového roku s tím, abyste ho užili v pevném zdraví a radosti 
z pracovních i osobních úspěchů. 
   
                                                                                         Ing. Karel Richter 
                                                                                          starosta SH ČMS 
 
 

 
 
 

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

Redakční rada :  L. Jandová, M. Pekárek, J. Chvojka, P. Janda, M. Jílková 
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