
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 

 
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU 

 

Okresní kolo v požárním sportu se uskutečnilo 1. června na fotbalovém stadionu v Hořovicích. Náš sbor zde reprezentovala 
družstva mužů i žen, která sem postoupila z kola okrskového, obě shodně z 2. místa. Již okrskové kolo proběhlo za intenzivního 
deště a lepší to nebylo ani v Hořovicích. Také zde byli organizátoři nuceni přistoupit k úpravám některých soutěžních disciplín 
z důvodu rozmoklé a bahnité tratě. Štafety 4x100 m se běžely člunkově a byla z nich vyřazena kladina, startovní čára u 
požárního útoku byla posunuta na 3 metry kvůli kalužím vody. I přes tyto úpravy byl terén na hranici regulérnosti.  
 
V kategorii mužů startovalo celkem 11 družstev. Naši muži přijeli ve složení : Ladislav Mudra ml., Václav Hoskovec, Petr Janda, 
Ondřej Novák, Adam Štěpnička, Ondřej Dobrý a Tomáš Dobrý. První disciplínou byl požární útok a možný byl pouze jeden pokus. 
Naši muži v něm dosáhli času 47,94 s a to stačilo na průběžné 6. místo. Do štafety na 4x100 m nastoupili v nejsilnější možné 
sestavě : Petr Janda – okno,  Tomáš Dobrý – bariéra, Adam Štěpnička – hasicí přístroj a Ondřej Dobrý – hadice. Tato sestava 
zaběhla výkonem 68,67 s 5. nejlepší čas. V součtu obou disciplín pak naši muži obsadili 5. místo. 
 
V kategorii žen startovalo celkem 12 družstev. Ženy startovaly ve složení: Eva Fairaislová, Kamila Duchková, Michaela Jílková, 
Monika Jelenová, Kateřina Pekárková, Anna Burdová a Lenka Jandová. Ženy začínaly štafetou na 4x100 m, v sestavě Michaela 
Jílková – okno, Kamila Duchková – příčné břevno, Monika Jelenová – hasicí přístroj, Anna Burdová – hadice dosáhly času 88,52 
s a bylo z toho průběžné 6. místo. Požární útok se ženám ale nevyšel, nepodařilo se nalít vodu a výsledný čas 60,45 s znamenal 
až 10. místo v této disciplíně. V součtu obou disciplín to stačilo na 8. místo. 
 
 
 

VÝSLEDKY : Muži : 1. SDH Chyňava    Ženy : 1. SDH Malé Přílepy Modré 
2. SDH Lhotka     2. SDH Zaječov 
3. SDH Broumy     3. SDH Broumy 
4. SDH Zaječov     4. SDH Malé Přílepy 
5. SDH Chaloupky     5. SDH Drahlovice 
6. SDH Záluží     6.   SDH Chyňava                                                                                                                                  

   7. SDH Hředle     7. SDH Černín 
8. SDH Karlštejn     8. SDH Chaloupky 
9. SDH Zdice     9. SDH Liteň 
10. SDH Drozdov     10. SDH Zdice 
 SDH Lochovice     11. SDH Karlštejn 

         12. SDH Tlustice 
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Současně s okresním kolem dospělých se na stadionu v Hořovicích konalo také okresní kolo dorostu. Náš sbor v něm 
reprezentovalo družstvo dorostenců, kteří přijeli bojovat o zlatou medaili a zejména o postup do krajského kola. Kluci měli 
postup již v kapse, protože jejich jediný soupeř – dorostenci z Hýskova – odstoupil ze soutěže. To však nic neměnilo na tom, že 
se kluci rozhodli jít do obou disciplín naplno a vyzkoušet si své limity. 
Naši dorostenci přijeli v sestavě : Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý, Adam Štěpnička, Pavel Procházka a Václav Kment, trenér Jiří 
Chvojka je doplnil staršími žáky Petrem Jelenem a Davidem Štrenclem. Chyběli Ondřej Janda a Vojtěch Šlechta, kteří byli na 
fotbalovém zápase.  
První disciplínou na programu byl požární útok, kluci měli jen jeden pokus, předvedli standardní výkon a dosáhli času 41,64 s. 
Druhou disciplínou byla štafeta 4x100 m, kde organizátoři kvůli dešti a rozmoklému terénu vyměnili bariéru za příčné břevno a  
na posledním úseku vynechali kladinu. První štafeta nastoupila na start ve složení : Tomáš Dobrý – okno, Petr Jelen – příčné 
břevno, David Štrencl – hasicí přístroj, Pavel Procházka – hadice a zaběhla tzv. čas na jistotu 67,19 s. Druhá štafeta ve složení  
Tomáš Dobrý – okno, Václav Kment – příčné břevno, Adam Štěpnička – hasicí přístroj, Ondřej Dobrý – hadice se pokusila o co 
nejrychlejší čas, ale kluci se dopustili několika chybiček a výsledný čas byl 69,27 s.  
Naši dorostenci tedy stejně jako v loňském roce vyhráli okresní kolo  a jako přeborníci okresu Beroun postupují do krajského 
kola soutěže, které se koná 23. června v Hořovicích. 
 

 

   
 
 

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

POVODNĚ 2013 
 

 1.6.  v 18.45  - čerpání vody z laguny čerpadlem MAXIMUM, druhá skupina čistila o opravovala kanálové a příkopové 
vpustě, hlášeno HZS Kladno, konec 20.00,  6 hasičů,  
Pohotovost a monitoring : kontrolní místa – Mrtník lávka, hráz Záskalské nádrže, kontrola mostů a lávek, kontrola každou 
hodinu, konec 04.30  
Vyhlášen 2. SPA v 21.50 , Povodí Vltavy vyhlašuje pro Záskalskou nádrž 3. SPA v 03.00 hod.  

 2.6.  průběžný monitoring od deště v 16.30, pohotovost a pravidelný monitoring od 19.00 počet lidí   3 hasiči , konec 03.30, 
zrušen 2.SPA 

 3.6.  pohotovost a monitoring od 7.00, počet hasičů 2,  konec v 24.00 

 4.6. pohotovost a monitoring od 7.00, počet hasičů 3, čerpání vodní laguny , konec 18.00 hod, v 19.00 zrušen 1.SPA , od té 
doby je klid 

 8.6. bagr čistí zanesené  příkopy na Kocandě a v Rokli včetně likvidace nánosů 9 hodin  

 9.6. bagr pokračuje v Mrtníce, 9,5  hodiny   

 10.6. V 17.45 vyhlášen poplach při přívalovém dešti, mužstvo v počtu 6 lidí  nasazeno na ptákovský rybníček hrozící přelitím 
s výbavou  PPS – 12 a k domu číslo 16 v Neřežíně ( Daňkovi ) – plovoucí čerpadlo MAXIMUM, hlášeno na HZS  Kladno. Avia – 
A 30 vrácena po opravě do služby, nahlášeno na HZS Kladno současně s ukončením poplachu ve 20.00, vybagrované 
zanesené příkopy splnily svůj účel a bezpečně odvedly vodu. Přívalový déšť nenapáchal žádnou škodu.                          (jch) 

  

   

 
2 Hasičský zpravodaj 3/2013  

 



 

 
 

OKRESNÍ KOLO HRY „PLAMEN“ 
 

Jarní část okresního kola celoroční hry Plamen, které se zúčastňují děti do 15 let, se konala v sobotu 8. června 2013 na 
fotbalovém stadionu v Hořovicích. Mezi soutěžními družstvy nemohli pochopitelně chybět naši Plamínci, kteří zde soutěžili ve 
dvou kategoriích: v mladších a starších žácích. 
 
Družstvo mladších žáků již z podzimního kola mělo  2. místo ze štafety dvojic  a 3. místo z branného závodu. První disciplinou 
byl požární útok. Na první pokus nastoupila sestava v tomto složení: levý proud  Deniska  Sluková, pravý Katka Vurmová, 
rozdělovač Monika  Štrenclová, spoje „B“ Natálka Lukešová a Ondra Pekárek, koš Jana Pekárková a Marek Huml. Ve druhém 
pokusu na koši byli Marek a Matěj Humlovi, místo Ondry Pekárka Sandra Čechovská, a místo Denisky Slukové  Jana Pekárková. 
Druhý pokus měl čas 39,8 s a byl o dvě vteřiny rychlejší než první pokus. V této disciplině obsadilo naše družstvo  6. místo.  
 
Potom následovala disciplina štafeta 4x60m. První čtveřice: Matěj Huml-kladina, Ondra Pekárek - příčné břevno, Deniska 
Sluková - hasicí přístroj a Natálka Lukešová - hadice. Čas této štafety byl  111 vteřin a tak vše záleželo na Kačce Vurmové - 
kladina, Sandře Čechovské - příčné břevno,  Janě Pekárkové - hasicí přístroj a Monice Štrenclové - hadice. Tato štafeta 
výsledným časem 70,8 s  obsadila 3. místo v této disciplině.  
Celkové 2. místo a stříbrné medaile si všichni za předvedený výkon určitě zasloužili.                                                                       (mp) 

 

   
 
 

Na základě výsledků podzimního kola bylo jasné, že se naši starší žáci poperou se Zaječovem o celkové prvenství, a tím i o 
postup do Krajského kola, které se letos konalo také v Hořovicích. Naši „Plamínci“ i Zaječovští „Zajíci“ si do jarního kola přivezli 
shodně 3 body. Zatímco naši starší žáci ovládli „branný závod“, hasiči ze Zaječova obsadili 1. místo ve „štafetě požárních dvojic“. 
A tak se naše družstvo pod vedením Petra Jandy jelo poprat se Zaječovem o titul „Přeborníka okresu Beroun“. Do Hořovic se 
vypravilo 10členné družstvo v následujícím složení: Petr Jelen, David Štrencl, Tomáš Šlapák, Petr Procházka, David Vildman, 
Zdeněk Hausner, Lukáš Burda, Ladislav Fairaisl, Marek Chvátal a Yvona Hájková. Zbylí starší žáci byli bohužel v té době zranění, 
anebo už se zkrátka nevešli do povinné 10členné soupisky.  
 
První disciplínou byla štafeta 4x60m. První štafeta (ve hvězdném složení: Petr Procházka, Petr Jelen, Tomáš Šlapák a David 
Štrencl) dosáhla skvělého času 51,84, který v konečném zúčtování disciplíny zaručil našim mladým nadějím 1. místo. Druhá 
štafeta (ve složení: Zdeněk Hausner, Lukáš Burda, Ladislav Fairaisl a David Vildman) dosáhla neméně kvalitního času 56,68. 
Tímto výsledkem se naši hasiči odpoutali od hasičů ze Zaječova na rozdíl jednoho bodu. 
 
Po této disciplíně přišla na řadu novinka okresního kola -  štafeta CTIF.  U této disciplíny byly možné 2 pokusy. Našim  (ve 
složení: David Štrencl, Marek Chvátal, Tomáš Šlapák, Ladislav Fairaisl, Zdeněk Hausner, Lukáš Burda, Petr Jelen, Petr Procházka a 
David Vildman) se ovšem první pokus hrubě nepovedl a celkem nasbírali 30 trestných vteřin, takže jsme ihned nahlásili 
rozhodčímu disciplíny druhý pokus. V něm se naši Plamínci  zlepšili dokonce o 40 vteřin, hasiči ze Zaječova se však zlepšili ještě o 
10 vteřin oproti prvnímu pokusu, takže  to na vítězství v disciplíně nestačilo. Zaječov si tak započítal 1 bod, naše družstvo 2 body 
a opět tak bylo srovnáno v boji o celkové prvenství.  
 
Jako poslední byla na programu královská disciplína, tedy požární útok, před jehož začátkem byl boj o první místo mezi 
Zaječovem a Chaloupkami naprosto vyrovnaný.  Jako první šel na řadu Zaječov, který se svým pokusem 23,70 dostal do čela. 
Naši „Plamínci“ šli na start  celkově jako sedmí v pořadí. První pokus se naší sestavě (ve složení: David Štrencl, Tomáš Šlapák, 
David Vildman, Yvona Hájková, Petr Jelen, Petr Procházka a Lukáš Burda) však vůbec nepovedl a časem 32,08 se vidina postupu 
do Krajského kola začala vzdalovat. Kvůli špatnému prvnímu času jsme ihned nahlásili druhý pokus, podobně tomu však udělal i 
Zaječov. Zaječov se v druhém pokusu však ještě zlepšil a stanovil tak nejlepší čas soutěže na hodnotu 19,51 s. V našem táboře 
na chvíli zavládly pocity zmaru a beznaděje. Nicméně po celou dobu soutěže jsme toužili po vítězství, a tak jsme se rozhodli 
ukázat to nejlepší, co v nás je. Ke druhému pokusu nastoupila na start naprosto totožná sestava a tentokrát jí pokus vyšel na sto 
procent. Naši se nakonec zlepšili téměř o 10 vteřin a fantastickým časem 23,59 se nejen dostali za vedoucí Zaječov, ale také si 
vytvořili nový osobní rekord, co se týče požárního útoku na okresních soutěžích v kategorii starších žáků.  
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Nicméně o pořadí celoroční hry Plamen nakonec rozhodl požární útok, kde byli zkrátka zaječovští (i díky lepší technice) o 4 
vteřiny lepší. Ale i přesto byli všichni spokojeni s druhým místem, které nakonec naši mladí hasiči vybojovali v nádherném 
souboji, které nejspíš okresní kolo dlouho nepamatuje. Našim hasičům nezbývá nic jiného, než poblahopřát vítězům a v příští 
sezoně o to více trénovat a cvičit, aby to třeba hned příští rok bylo lepší, neboť v letošním roce postupuje na Krajské kolo hry 
Plamen družstvo „Zajíců“ ze Zaječova. Našim Plamínkům patří poděkování za předvedené výkony a za ohromnou bojovnost až 
do konce soutěže.                                              (pj)
  
 

    
 
 
Fotografie a videa ze soutěže najdete na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 

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

PROCHÁZKA POHÁDKOVÝM LESEM 
 
Aby si naši malí hasiči trochu odpočinuli od soutěží, zúčastnili jsme se tradiční soutěžní „Procházky pohádkovým lesem“, kterou 
uspořádalo občanské sdružení MacWalking. S Pavlem Procházkou máme velmi dobrou spolupráci a rádi se zúčastňujeme jeho 
akcí, takže jsme na letošním dětském dnu nemohli chybět. Zatímco mladší Plamínci vyrazili soutěžit na trať, někteří starší a také 
dospělí pomáhali jako pohádkové postavy na stanovištích. 
Pohádkový les se konal s týdenním odkladem v neděli 9. června, kdy počasí konečně dovolilo akci uspořádat. Sraz účastníků byl 
ve 14.30 hodin na zahrádce za chaloupeckou hospodou, ke startu přišlo celkem 64 dětí a 5 dospělých. Těsně před patnáctou 
hodinou vyrazili první soutěžící do terénu.  
Celkem obešli v našem pohádkovém lese devět stanovišť. Přes tradiční piráty, kteří stále ještě mají všechny končetiny, dorazili k 
čarodějnicím. Přes Křemílka a Vochomůrku se dále dostali až k čertům, kde si zaskákali v pytlích. Od čertů doskákali až k 
princezně , kde si vyzkoušeli její kratochvíli a putovali dále k indiánovi, který je zaučil v lovu bizonů. Od něho se přemístili k 
našim hbitým ninjům, kde prošli rychlokursem v jejich tajném umění. Následně dorazili ke kočce a kocourovi a od nich na 
poslední stanoviště, k vodníkům. Zde si vylovili zlatou rybku a spěchali do cíle. Všichni to stihli právě včas, aby si nad ohýnkem 
opekli buřta a následně nás přepadl déšť a bouřka. Ale to jsme již měli vše z velké části uklizené i snědené, tudíž již náladu déšť 
nepokazil. 
Na našich stanovištích vystupovali tito dobrovolníci: čerti Pavel Procházka a Petr Janda, indián Filip Burda , kočka Anna Burdová,  
vodník Petr Procházka a pirátka Lenka Jandová, v cíli se o ohniště staral Milan Janda. 

 
( čerpáno z webových stránek Občanského sdružení MacWalking :   http://www.macwalking.nafotil.cz ) 

 

   
 

 
Fotografie z akce najdete na : www.prochazkachaloupky.rajce.net 
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ZÁLUŽSKÝ  POHÁR  VÍTĚZŮ 

  
V sobotu 14. června ve 12.30 hod se sešla družstva mladších a starších žáků u hasičské zbrojnice, aby odcestovala do Záluží na 
soutěž v požárních útocích. Začátek soutěže byl stanoven na 13. hodinu.  
První šla na řadu kategorie mladších žáků. Naše družstvo ve složení: koš - Jana Březovská, savice - Karel Štochl ml., rozdělovač - 
Monika Štrenclová, levý proud - Ondra Pekárek, pravý proud - Katka Vurmová, spoje B – Jana Pekárková a Sandra Čechovská. 
Provedení útoku bylo výborné, ale vyskytla se závada na stroji, strojníku Milanu Pekárkovi se nepodařilo nasát. Tento pokus 
nebyl klasifikován, ale aby děti neodjely domů se suchými hadicemi, byl s pořadateli domluven pokus mimo soutěž. Ten 
s vypůjčenou PPS12 od SDH Komárov družstvo zvládlo na výbornou a čas 29,3 s byl nejrychlejší v této kategorii. Přesto dle 
pravidel soutěže naše družstvo obsadilo poslední 6. místo. I za toto umístění děti obdržely pytel sladkostí, který si spravedlivě 
rozdělily a snědly. Za nezdařený pokus malí Plamínci odměnili Milana Pekárka(strojníka) mokrou koupelí. 
Družstvo starších žáků soutěžilo také s komárovskou PPS12 ve složení: stroj - Tomáš Šlapák ml., savice - Láďa Fairaisl a Lukáš 
Burda, koš - Yvona Hájková, rozdělovač - Petr Jelen. Tuto pětici doplnily z družstva mladších na proudech Jana Pekárková a 
Katka Vurmová. S kvalitně předvedeným pokusem obsadilo družstvo starších 4. místo a také obdrželo pytel sladkostí. 
Ještě je třeba sdělit jména dospělých, kteří děti doprovázeli a pomáhali s přípravou: Petr Janda, Milan Pekárek, Milan Janda, 
Lenka Jandová a Karel Štochl. Závěrem bych chtěl poděkovat kamarádům z SDH Komárov za zapůjčení PPS12.                  (mp) 

  

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

KRAJSKÉ KOLO DOROSTU 
  

Po vítězství v okresním kole a obhajobě loňského zlata postoupili naši dorostenci a dorostenky jednotlivkyně na krajské kolo do 
Hořovic dne 23. června. Z 12 družstev se dostavilo 8 zástupců jednotlivých okresů. První dva postupovali na mistrovství ČR 
v požárním sportu. Obávali jsme se hned úvodních disciplín: 100m jednotlivců a testu. Ale výborné výkony nás poslaly na 
průběžné 2.místo!! V odpoledním programu jsme si věřili, ale jak ve štafetě 4x100m, tak požárním útoku jsme zaváhali a 
výsledkem byl pád na celkové 7. místo. Družstvo chlapců uronilo i pár slziček, skutečně měli natrénováno a věřili si. Celé 
družstvo zůstává pohromadě, nikdo z důvodu věku nekončí a tak se pokusíme o zlatý hattrick příští rok na okrese a o stupně 
vítězů v kraji. 
Sestava : Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý, Ondřej Janda, Adam Štěpnička, Václav Kment, Pavel Procházka, Petr Jelen, David Štrencl 
a trenér Jiří Chvojka. 
Za děvčata  běžela Petra Vondřičková ( trenérka Monika  Jelenová ) jako okresní přebornice a v konkurenci 20 závodnic obsadila 
15. místo. Jako nováček soutěže si vedla velmi zdatně. 
Závěrem bych chtěl poděkovat Miloslavovi a Dagmar Smetanovým za laskavé zapůjčení autobusu, Karlovi Štochlovi za 
bezpečnou jízdu a Petrovi Jandovi za asistenci v průběhu soutěže .       (jch) 
 
 

   
 
Fotografie a videa ze soutěže najdete na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 
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MEMORIÁL  ADOLFA  JANDY  
 

V sobotu 29. června 2013 se ve sportovním areálu v Chaloupkách uskutečnil  již  6. ročník Memoriálu Adolfa Jandy. Startovalo 
celkem 10 družstev ( 5 mladších a 5 starších) z 5 sborů okresu Beroun a soutěžily ve štafetě dvojic, štafetě 4x 55 metrů a 
požárním útoku. Počasí soutěžícím přálo a některé dosažené výkony byly velmi pěkné.  
Družstvo mladších soutěžilo ve složení : Jana Březovská, Katka Vurmová, Natálka Lukešová, Sandra Čechovská, Jana 
Pekárková,Ondra Pekárek, Deniska Sluková a Anička Hoskovcová.  Ve štafetě dvojic měli malí Plamínci 3. nejlepší čas, stejného   
umístění dosáhli i ve štafetě na 4x55 m. V požárním útoku dokonce zvítězili o pouhou setinu vteřiny před Zaječovem „A“. V  
součtu časů ze všech disciplín se naši mladší žáci umístili na celkovém 3. místě. 
Družstvo starších startovalo v sestavě : Yvona Hájková, Ladislav Fairaisl, Petr Procházka, Marek Chvátal, Lukáš Burda,Tomáš 
Šlapák a Petr Jelen, doplnily je z mladších žáků Katka Vurmová a Jana Pekárková. Jako domácí chtěli kluci bojovat o zlato, ale 
hned v první disciplíně - štafetě dvojic - udělali fatální chybu, díky které se propadli až na 5. místo a ztrátu už se jim nepodařilo 
stáhnout. To je stálo medaili a v součtu časů z toho bylo 4. místo. Brali jsme to ale všichni s humorem, svoje kvality nám kluci už 
ukázali na okresním kole Plamenu. 
Soutěže byly zpestřeny i sázkou  mezi zaječovskou staromladou gardou a našimi dorostenci a mezi zaječovskými ženami a 
našimi děvčaty o rychlejší štafetu dvojic a štafetu 4x55 metů. Obě sázky vyhráli velmi těsně naši zástupci. Celé dopoledne 
ozvučil Karel Štochl, stánek vedla rodina Kmentova, technickou četu tvořili naši dorostenci, soutěží provázel Jiří Chvojka. Ceny 
vítězům předávali Milan a Petr Jandovi. 
 
Výsledky: 

Mladší  žáci 

Pořadí Družstvo Štafeta dvojic Štafeta 4x55 m Požární útok Součet časů 

1. Zaječov „A“ 67,56 51,00 23,86 142,42 

2. Hýskov 87,15 55,31 26,50 168,96 

3. Chaloupky 89,19 59,60 23,85 172,64 

4. Zaječov „B“ 96,68 63,34 26,63 186,65 

5. Komárov 93,40 61,10 90,96 245,46 

        

Starší  žáci 

Pořadí Družstvo Štafeta dvojic Štafeta 4x55 m Požární útok Součet časů 

1. Zaječov 55,57 42,50 18,00 116,07 

2. Komárov 58,44 52,40 28,72 139,56 

3. Záluží 66,79 48,86 27,57 143,22 

4. Chaloupky 70,37 46,38 29,78 146,53 

5. Hýskov 69,05 54,90 42,59 166,54 

 

   

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

Členské příspěvky na rok 2013 
 

Výbor sboru informuje všechny členy SDH Chaloupky, že probíhá vybírání členských příspěvků na rok 2013. 
Upozorňujeme, že výše  příspěvků je 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. 
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ÚKLID  PŘED  HASIČÁRNOU 
 

Výbor sboru pověřil starostu p. Karla Štochla, aby ve spolupráci s Obecním úřadem zajistil přemístění kontejnerů na železný šrot 
a valníku od hasičárny do areálu obecních dílen. V prostorách kolem zbrojnice by pak bylo pro děti vybudováno venkovní 
posezení ( stoly, lavičky, ohniště ), které by využívaly hlavně ke schůzkám v letním období. Zastupitelstvu obce jsme nabídli 
pomoc při úklidu těchto prostor a při oplocení areálu obecních dílen. 
Proto byla na pátek 5.7. svolána brigáda na přípravu místa pro kontejnery, z důvodu prudkého deště však byla odložena na 
sobotu 6.7. Sešlo se 7 brigádníků, začalo se v 9.00 a za dvě hodiny byla práce hotova. V pondělí 8.7. potom přijel objednaný 
jeřáb a oba kontejnery převezl na nové místo. 
Výbor sboru tímto děkuje zastupitelstvu obce a zejména p. místostarostce Marcele Špatenkové, která nám vyšla vstříc a zařídila 

velmi rychlé projednání naší žádosti. Díky tomu jsme mohli pro děti uspořádat víkendovou akci. 

 

   
 

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

STANOVÁNÍ  U  HASIČÁRNY 

 

O víkendu 2.-4.8. se uskutečnila první akce pro děti v prostorách nově vyklizené hasičárny. Zúčastnilo se jí asi 20 dětí a 

dospělých. Již v pátek navečer se všichni sešli na místě, postavili stany, vybudovali ohniště, vyrobili lavičky a nasbírali dříví.  

V sobotu ráno byl naplánovaný pochod na jivinskou horu. Vyrazili jsme hned brzy po snídani a šli jsme co nejvíce lesem. I když 

bylo tropické vedro a cesta se zdála nekonečná, všichni táborníci výlet zdárně dokončili, dokonce i ti nejmenší. Po návratu 

k hasičárně se nedalo dělat nic jiného než se jít vykoupat do Záskaláku. Večer jsme si opekli buřty na ohýnku a vedoucí připravili 

pro děti ještě noční bojovku. Pak už šli všichni spát. 

V noci kolem 3. hodiny nás však vzbudila bouřka a průtrž mračen. Některým táborníkům nateklo do stanů, ale hlavně kvůli 

bezpečí dětí byli všichni evakuování do hasičárny. Tam si rozložili spacáky na stoly, židle nebo na zem a dospali do rána. 

V neděli jsme po snídani sbalili stany, uklidili hasičárnu a rozešli se k domovům. 

 

   
 

Fotografie z obou akcí najdete na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 
 

 

 

 

 

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