
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 

 
LETNÍ TÁBOR VE SMETANOVĚ LHOTĚ 

 
 

V neděli 11.8. kolem 15. hodiny jsme se sešli u hasičské zbrojnice Děti odevzdaly kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení o 
bezinfekčnosti a rodiče uhradili 400,- Kč na zaplacení vstupného. Potom nezbývalo nic jiného než naložit batohy do autobusu, 
rozloučit se s rodiči a vyrazit na týdenní pobyt v rekreačním středisku Smetanova Lhota. Do tábora jsme dorazili kolem páté 
hodiny odpolední. Dětem se postupně rozdělily chatky a až do večeře měly volno, aby si mohly vybalit věci. Po večeři, která byla 
v půl sedmé, a to pravidelně každý den, už měly děti volno až do večerky. 
V pondělí byl v sedm hodin budíček s nástupem na rozcvičku, kdy byl pro děti povinný běh a hromadné protažení těla. 
Dopoledne bylo potřeba začít s tréninkem na ZPV. Odpoledne se věnovalo hrám. Velmi pěknou hrou bylo obří „Člověče, nezlob 
se“, kde figurkami byly samotné děti. Večer po setmění přišla první bojová hra. Ta spočívala ve schopnosti odvodit název 
pohádky z nápovědných kartiček, které byly umístěné kolem trasy, kterou musely děti projít. Vyhrál každý, kdo došel do cíle. 

 

   
 
V úterý bylo dopoledne věnované tréninku útoku CTIF, který budou děti brzy potřebovat i na soutěži. Hned po obědě jsme 
vyrazili na vlak do Smetanovy Lhoty, odtud lokálkou do Čimelic, kde jsme si počkali na rychlík, kterým jsme se dopravili až do 
krásného historického města Písek. Čekala nás prohlídka muzea věnovaného Křižíkově vodní elektrárně, tedy nejstarší vodní 
elektrárně v naší zemi. Pak byl čas prohlédnout si pískové sochy na nábřeží, dát si zmrzlinu a jít zpět na vlak. V táboře jsme pak 
do večeře a vlastně i po ní hráli hru „přechod přes řeku“. 

 

   
 
Ve středu 14.8. byl na dopoledne připravený trénink CTIF a ZPV. Protože bylo krásně, naskákaly děti do bazénu. Během celého 
dne jsme hráli hru „Metaxa“; při vyslovení slova Metaxa, které směly říkat  jen tři určené vedoucí, musel člověk, kterému bylo 
slovo směrované, zůstat stát bez hnutí v poloze, v jaké právě byl. Ve čtvrtek se celé dopoledne trénovaly požární útoky. 
Odpoledne vymysleli dorostenci obdobu loňské „Vracečky“, která zabrala téměř celé odpoledne. 
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V pátek dostaly děti za odměnu volné sportovní dopoledne, kdy mohl každý hrát, co chtěl. Navíc se táborem rozšířila infekční 
nemoc napadající nervový systém a některé děti nám tak osleply, ochrnuly nebo oněměly… Naštěstí do oběda všechny přešla a 
tak jsme odpoledne mohli jet na Orlík. Vodní nádrž jsme projeli na krásném parníku. Potom jsme se prošli po hrázi a už se těšili 
na exkurzi do vnitřních prostor celé hráze i elektrárny. Tou nás provedl milý pán. Tento výlet byl posledním na letošním táboře. 
 
V sobotu si děti zahrály hru „Labyrint“, kterou připravila Míša Jílková. Některé děti se natolik do hry zamotaly, že se chtěly 
vzdát, ale nakonec se všem podařilo dostat se do cíle. Odpoledne ještě zaběhly branný závod jednotlivců a večer už byl slíbený 
táborák a diskotéka, kterou jsme si všichni užili. Ráno se děti ještě vykoupaly v bazénu a už začaly balit věci. Po obědě jsme se 
rozloučili s personálem tábora a vydali jsme se k domovu. 
                (A.Burdová) 
 

   
 
Bohatou fotodokumentaci najdete na známé adrese : www.sdhchaloupky.rajce.net 
 

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

CHALOUPECKÁ VLOČKA 
 

Poslední prázdninový den 31.8.2013 se na zahrádce hospody na Chaloupkách uskutečnil první ročník netradiční akce – závodu 
v běhu na lyžích pod názvem „Chaloupecká vločka“. Soutěž uspořádali vedoucí Letního tábora Fénix Vranovice – Petr Štolba a 
Vladimír Ungr - ve spolupráci s SDH a OÚ Chaloupky a byla určena dětem i dospělým každého věku. 
Start závodu byl stanoven na 15 hodin. Trať vedla od hospody po místní komunikaci kolem hasičárny směrem k lesu. Tam se 
soutěžící otočili a běželi zpět k hospodě. Pro děti byla délka trati zkrácena, otáčely se hned na okraji lesa, zatímco dospělí měli 
metu téměř až u silnice na Malou Vísku.  
Pořadatelé připravili na startu pro závodníky půjčovnu lyží a hůlek, k tomu byla pro soutěžící povinná vlastní  zimní výbava: 
kulich, rukavice, šála a další oblečení dle vlastního uvážení.   
Soutěže se zúčastnili také někteří členové našeho sboru, zejména děti, ale zástupce jsme měli i v kategorii dospělých. A nevedli 
si vůbec špatně. V kategorii mladších chlapců a mladších děvčat, které startovaly společně kvůli malému počtu závodníků, 
nastoupilo hned pět malých hasičů: Kája Štochl, Marek Huml, Matěj Huml, Monika Štrenclová a Sandra Čechovská. Mezi chlapci 
obsadil Marek Huml 3. místo a získal bronzovou medaili, dívky byly ve své kategorii pouze dvě, a tak si nejvyšší příčky rozdělily 
mezi sebou – Sandra Čechovská zvítězila a Monika Štrenclová se umístila na 2. místě. 
V kategorii dospělých byla konkurence již silnější. V kategorii mužů nastoupili za náš sbor Karel Štochl a Honza Froněk, 
v kategorii žen Denisa Čechovská a Petra Froňková.  
Na závěr soutěže proběhlo vyhlášení vítězů a předávání cen. Nejlepší tři v každé kategorii dostali dřevěnou vypalovanou 
medaili, diplom a drobné věcné ceny. Ceny předávali Petr Štolba, Karolína Loňková a za OÚ Chaloupky Jiří Chvojka. 
Po ukončení soutěže pokračovali všichni zúčastnění v zábavě na zahrádce za hospodou, kde se grilovalo maso a další lahůdky. 
Večer od 19 hodin se u příležitosti ukončení letošních prázdnin konala venkovní diskotéka, o zábavu se postarala hudební 
skupina HEJ-BAND, která zahrála k poslechu i tanci.              (lj) 
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MEMORIÁL JOSEFA KŮTKA A JOSEFA POSE 

 
Letos se uskutečnil již 15. ročník této tradiční akce v kategorii mužů a 5. ročník v kategorii žen. Soutěž se konala sobotu 7. září 
2013 na louce pod chaloupeckou restaurací. Letošního memoriálu se zúčastnilo 5 hasičských sborů, celkem startovalo 7 
družstev mužů a 2 družstva žen. SDH Chaloupky jako pořádající sbor přihlásil do soutěže tři družstva mužů a jedno družstvo žen. 
Každý tým měl dva soutěžní pokusy, z nichž se počítal ten lepší.  
V soutěži žen změřily své síly hasičky z Chaloupek a Zaječova. Naše ženy závodily ve složení : Marcela Špatenková - koš, Monika 
Jelenová - savice, Lenka Jandová - stroj, Lada Pekárková - hadice B, Míša Jílková - rozdělovač, Eva Fairaislová - pravý proud a 
Katka Pekárková - levý proud. První pokusy se ani jednomu družstvu moc nevydařily, ve druhém kole byly ženy ze Zaječova 
rychlejší o 3,12 s a získaly tak 1. místo a zlatou medaili. 
Také v soutěži mužů se boj o vítězství nakonec odehrál mezi družstvy Chaloupek a Zaječova. Domácí neponechali nic náhodě a 
do bojů o putovní pohár vyslali hned tři družstva. „A" družstvo tvořili mladí dorostenci v sestavě: Ondra Dobrý - koš, Tomáš 
Dobrý - savice, Adam Štěpnička - stroj, David Štrencl - hadice B, Pavel Procházka - rozdělovač, Vašek Kment - levý proud a Petr 
Jelen - pravý proud. Jako družstvo „B" se do soutěže přihlásili muži ze „staré gardy" ve složení : Jiří Chvojka - koš, Vladimír 
Pražák - savice, Ladislav Ryšavý - stroj, Tomáš Šlapák - hadice B, Milan Janda - rozdělovač, Václav Hoskovec - pravý proud a 
Jindřich Burda - levý proud. Za družstvo „C" nastoupil tradiční soutěžní tým: Filip Burda - koš, Karel Štochl - savice, Milan 
Pekárek - stroj, Tomáš Fairaisl - hadice B, Ladislav Mudra ml. - rozdělovač, Petr Janda - pravý proud a Václav Hoskovec - levý 
proud. 
Po prvních pokusech byli ve vedení chaloupečtí dorostenci před Zálužím a Zaječovem, ve druhém kole ale muži ze Zaječova svůj 
výkon zlepšili a v konečném zúčtování porazili domácí mladé naděje o 3,12 s. Na třetím místě skončilo družstvo Záluží, na 
domácí „C" družstvo tradičně zbyla bramborová medaile, na 5. místě se umístil Osek. Překvapením soutěže byla „stará garda" 
Chaloupek, která sice obsadila až 6. místo, ale svým jediným platným pokusem porazila borce z Komárova o téměř dvě vteřiny a 
odsunula je na poslední místo. Strojník Ladislav Ryšavý byl ve svých 69 letech nejstarším účastníkem soutěže. 

 

MUŽI Čas prvního kola Čas druhého kola 

1.         Zaječov 43,60 s 35,53 s 

2.         Chaloupky „A“ 38,81 s 38,65 s 

3.         Záluží 40,84 s 43,25 s 

4.         Chaloupky „C“ 46,18 s 44,46 s 

5.         Osek 51,40 s 61,16 s 

6.         Chaloupky „B“ 56,56 s DNF 

7.         Komárov 58,14 s 66,07 s 

 
 

ŽENY Čas prvního kola Čas druhého kola 

1.         Zaječov  65,21 s 33,60 s 

2.         Chaloupky  43,66 s 36,72 s 

 
Po skončení soutěžních pokusů proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen nejlepším sborům. Všechna družstva obdržela diplom 
a věcnou cenu a tři nejlepší pohár za umístění. Ceny předával velitel soutěže Milan Pekárek a Jiří Chvojka. Putovní pohár v obou 
kategoriích si odvezli hasiči ze Zaječova. poděkování za klidný průběh soutěže patří Jiřímu Chvojkovi, který celou soutěž provázel 
slovem, Karlu Štochlovi za zapůjčení aparatury, Jiřímu Kusému z Oseka za zapůjčení el. terčů a traktorové cisterny, rozhodčím a 
časoměřičům složených z SDH Chaloupky, Zaječov a Jivina, dále SDH Komárov za zapůjčení kádě a základny. Občerstvení 
zajišťovalo FK Chaloupky.            (mp) 
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OSLAVY 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU 

 
Letošní Memoriál Josefa Kůtka a Josefa Pose probíhal v rámci oslav 85. výročí založení chaloupeckého hasičského sboru. Po jeho 
skončení se od 15 hodin konala v sále místní restaurace slavnostní členská schůze sboru. 
Po úvodním slovu následoval slavnostní projev starosty sboru Karla Štochla, ve  kterém stručně zrekapituloval historii našeho 
sboru od jeho založení až do současnosti.  Pak již přišlo na řadu ocenění zasloužilých členů sboru a předání vyznamenání: 
 

 Věrnostní medaile za 10 let - Pekárková Kateřina, Chvojka Pavel 

 Věrnostní medaile za 20 let - Vurm Dušan, Špatenková Marcela, Pražák Vladimír, Kment Miloš, Kmentová Lenka, 
Froněk Jan, Froňková Petra, Hausner Zdeněk, Kubelka Pavel, Jandová Lenka, 
Procházková Jana, Tenorová Hana 

 Věrnostní medaile za 30 let - Burda Jindřich, Chvojka Jiří, Janda Milan, Chvojka Petr, Vacura Josef 

 Věrnostní medaile za 40 let - Ungr Vladimír 

 Věrnostní medaile za 50 let - Hytha Josef st., Matějka Václav, Štych Jaroslav, Vurm Josef 

 Medaile za zásluhy  - Pražák Vladimír, Jandová Lenka 

 Čestné uznání OSH  - Burdová Anna, Dobrý Ondřej, Fairaislová Eva, Chvojková Pavlína, Janda Petr, 
Jelenová Monika, Mudra Ladislav ml., Štochl Karel, Burda Filip 

 
Vyznamenání členům předávali starosta sboru Karel Štochl a místostarosta Filip Burda, Čestné uznání OSH předával Vladimír 
Havránek z SDH Komárov. 
Po této části schůze následovala diskuse, v níž vystoupili zástupci okolních sborů, kteří pozdravili jednání naší slavnostní schůze, 
a také zástupkyně Obecního úřadu v Chaloupkách ing. Alena Pražáková, která poděkovala sboru za jeho činnost zejména 
s dětmi a za vzájemnou spolupráci.  Potom už následoval závěr slavnostní schůze a volná zábava. 

 

   
 
 

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

BRIGÁDA NA ÚKLID POMNÍKU 
 
V sobotu 14. září asi ve 14 hodin se konala brigáda na úklid pomníku obětem 2. světové války před hospodou. Pomník nebyl již 
dlouho udržovaný a tak se malí Plamínci rozhodli, že pomohou Obecnímu úřadu vyčistit a upravit tento prostor. 
Brigádu svolala za výbor sboru Lenka Jandová a oslovila především starší žáky, kteří  ochotně přišli přiložit ruku k dílu, a tak se u 
pomníku sešlo celkem 8 brigádníků:  Petr Procházka, Lukáš Burda, Láďa Fairaisl, Yvonka Hájková, Katka Vurmová, Sandra 
Čechovská s maminkou Marianou a Lenka Jandová. 
Děti si s sebou přinesly potřebné nářadí, takže se hned pustily do díla. Vyčistily především spáry mezi dlaždicemi, zametly 
spadané jehličí a šišky a oškrábaly mechem porostlý pomník. Za zhruba hodinku a půl byl úkol splněn. Hromadu plevele potom 
v pondělí odvezli pracovníci obecního úřadu.               (lj) 
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POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ – REPUBLIKOVÉ KOLO 
  
V pátek  20. září 2013 bylo  vyhodnoceno  republikové kolo  39. ročníku výtvarné a literární soutěže   Požární ochrana očima 
dětí. Celkem se jí účastnilo  1286 škol.  Z toho 545 mateřských, 712 základních a 29 středních škol.  Sborů dobrovolných hasičů 
bylo do soutěže zapojeno 593, čtyři dětské domovy a 22 dalších subjektů pracujících s dětmi a mládeži.  Zúčastněných dětí 
v soutěži bylo celkem 48 104.  
Slavnostní vyhodnocení celostátního kola se mělo uskutečnit již v červnu v rámci tradičních hasičských slavností v Litoměřicích. 
Vzhledem k povodním, které postihly republiku v této době, byly hasičské slavnosti zrušeny a vyhlášení soutěže bylo přesunuto 
na náhradní termín 20. září. 
Do republikového kola soutěže postoupil člen našeho sboru Ondřej Dobrý a ve své kategorii L4 se svou  básní „Můj hasičský 
život“ vybojoval 2. místo a stříbrnou medaili. Tím získal pro náš sbor další cenný úspěch. 
 
Literární část – kategorie L4 : 
 

1. Petra Trtílková SDH Hrabová, Paskovská 112, 720 00, Ostrava Ostrava 

2. Ondřej Dobrý SDH Chaloupky, 267 62, Komárov Beroun 

3. Jan Crhonek Gymnázium, Školní 995, 374 01 Trhové Sviny České Budějovice 

 
 

Vyhodnocení proběhlo v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Pro všechny pozvané účastníky i jejich doprovod byla ještě před 
vyhlášením připravena prohlídka hasičského muzea v prostorách přibyslavského zámku. V něm je umístěna stálá výstava 
Historie požární ochrany. V 15 sálech jsou vystaveny exponáty připomínající bohatou historii hasičů, dále současně používanou 
techniku a pomůcky sloužící k hašení požárů včetně prevence. Součástí výstavy je Síň mezinárodní spolupráce se zeměmi CTIF. 
 

Na slavnostní vyhodnocení doprovázela oceněného Ondřeje Dobrého  jeho rodina. Předání cen probíhalo ve velkém sále, kde 
nejvyšší představitelé SH ČMS předali všem oceněným dětem medaili, diplom a věcné ceny. Na závěr bylo pro všechny 
zúčastněné připravené občerstvení.               (lj) 

 

     
 
Ostatní fotografie najdete na adrese : www.sdhchaloupky.rajce.net                                                   (Foto: Ondřej Dobrý) 
 

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

Výbor SDH Chaloupky  srdečně blahopřeje svým členům, kteří v listopadu  a prosinci 
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.  
 
14. listopadu  Vladimír Ungr   60 let 
16. listopadu  Josef Ernest   45 let 
17. listopadu  František Kalerta   55 let 
20. listopadu  Josef Kůtek   35 let 
27. listopadu  Miloš Kment   40 let 
28. prosince               Přemysl Žižka                               65 let 
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ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI 
 

Podzimní kolo Hry Plamen se letos uskutečnilo 12. října v Podbrdech. Doprava na tuto soutěž byla zajištěna zapůjčením 
autobusu. Sraz u hasičárny byl stanoven na 7. hodinu. Soutěž měla plánovaný začátek  v 9.00. Soutěže se zúčastnila 3 pětičlenná 
družstva mladších žáků, dvě hlídky starších žáků a pětice dorostenců. 
 

Žákovské kategorie měly na programu závod požárnické všestrannosti (ZPV) a štafetu dvojic. V družstvu „A“ soutěžili: Jana 
Pekárková, Natálie Lukešová, Denisa Sluková, Jana Březovská a Ondřej Pekárek. Toto družstvo mělo celkem dobrý běžecký čas, 
ale zbytečné chyby na stanovištích uzlování a požární ochrana je odsunulo až na 7. místo v této disciplině. Ve štafetě dvojic 
obsadilo družstvo 8. místo po chybě Ondry Pekárka a 10-ti vteřinové penalizaci za  nesprávně nataženou hadici. V družstvu“B“ 
soutěžili: Anna Hoskovcová, Karel Štochl ml., Marek Huml, Matěj Huml a Štěpán Bém. Nejlepší z družstva byla Anna 
Hoskovcová, která všechna stanoviště zvládla bez chyby. Celkem družstvo nasbíralo 26 trestných minut a obsadilo 9. místo 
v ZPV. Ve štafetě dvojic bylo o jedno místečko lepší než družstvo „A“ a obsadilo 7. místo. Třetí družstvo nazvané „C“ bylo 
složeno ze samých nováčků a dokonce jednoho předškoláka a soutěžilo v tomto složení: Ladislav Mudra nejml., Jan Šlapák, 
Michal Sluka, Adam Vildman a Prokop Vildman. Členové družstva nasbírali celkem 44 trestných minut a běžecký čas byl ten 
z konce startovního pole. Za pochvalu stojí zmínit 3 sestřelené špalíky, správně ošetřená zranění na zdravovědě a správné 
zorientování mapy i další správně  zodpovězené úkoly. Štafetu dvojic absolvovali tak, jak měli natrénováno bez penalizace. 
V obou disciplinách obsadili 15. místo z 15 zúčastněných družstev i proto, že byli ze všech družstev mladších žáků nejmladší. Za 
snahu a úsilí vložené do tohoto závodu zaslouží pochvalu všichni.       (mp) 
 

   
  
 

Jako v loňském roce, tak i letos se do našeho družstva starších žáků vkládaly velké naděje, a to i přesto, že v létě přišlo o dva 
stabilní členy. I letos se očekával urputný boj našich „Plamínků“ a mladých hasičů ze Zaječova. 
Po úvodní prezenci a slavnostním nástupu již nic nebránilo tomu, aby na zdejší trať vyběhlo první družstvo. Naši starší žáci (obě 
hlídky) ovšem ještě měli spoustu času, a tak se šla obě družstva připravit na 2. disciplínu podzimního kola, tedy na „dvojičky“ 
(štafetu požárních dvojic).I zde to byl už od začátku nesmírně vyrovnaný souboj mezi „Plamínky“ a „Zajíci“. Zaječov nakonec 
uhájil 1. pozici, ale hned na druhém místě se umístila naše 1. hlídka, díky čemuž si nakonec celé naše družstvo starších žáků 
mohlo započítat 2 body do celkového hodnocení. 
Po 2. místě na „dvojičkách“ jsme všichni chtěli Zaječovu oplatit stejnou mincí v „braňáku“. Zpočátku to nevypadalo vůbec zle. 
Naše 1. hlídka zaběhla slušný běžecký čas (32,42 min.), který byl nakonec 2. nejlepším v celé kategorii. Trestných minut také 
nebylo moc (5), a tak se mohlo zdát, že bychom mohli opravdu „Zajícům“ porážku vrátit, nicméně když Zaječov doběhl (a 
nakonec ještě při vyhlášení konečných výsledků) jsme se dozvěděli výsledky: Zaječov vyhrál obě disciplíny a před naším 
družstvem si vytvořil dvoubodový náskok. 1. hlídka (ve složení: Yvona Hájková, Tomáš Šlapák, Petr Procházka, Lukáš Burda a 
David Vildman) nakonec tedy zajistila obě 2. místa, čímž udržela krok s vedoucím Zaječovem a před jarním kolem je tedy vše 
stále otevřené. 2. hlídka (ve složení: Marek Chvátal, Monika Štrenclová, Kateřina Vurmová, Sandra Čechovská a Jakub Kubačák) 
si ale nevedla vůbec špatně. V Branném závodě sice nasbírali „neuvěřitelných“ 29 trestných minut (z čehož vyšlo v konečném 
součtu hlídek 21. místo), i tak si ale zaslouží pochvalu a uznání. Při odjezdu byli sice všichni trochu skleslí, nicméně můj osobní 
názor je takový, že je stále o co bojovat, neboť na jaře se bude soutěžit ještě ve 4 disciplínách. Nakonec bych chtěl pochválit 
všechny členy týmu (obou hlídek) za předvedené výkony a odhodlání, s jakým se „vrhli na trať“.        (pj) 
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Družstvo dorostenců mělo na programu pouze jedinou disciplínu, a to branný závod. Kluci měli tentokrát velmi snadnou úlohu, 
protože se do soutěže přihlásili jako jediní, takže neměli soupeře. Jejich přípravu na závod však provázely nemalé problémy: pro 
letošní ročník Plamenu a soutěže dorostu byla změněna pravidla týkající se věkových kategorií a vinou této změny pravidel 
přišlo družstvo o Adama Štěpničku a Vaška Kmenta, kteří dosáhli 18 let a nesměli již závodit v dorostenecké kategorii. Chyběl 
také Ondřej Janda (fotbalové utkání) a Petr Jelen (nemoc).  
Na startovní čáru se tedy postavilo pět statečných: Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý, Pavel Procházka, David Štrencl a Jindra Burda. 
Náročnou trať proběhli v tréninkovém tempu s vědomím, že mají jisté vítězství, takže jejich výsledný čas nepatřil zrovna k těm 
nejlepším, trestných minut nasbírali 7. Nicméně si za branný závod mohou do celkového hodnocení napsat 1 bod a jejich cesta 
za postupem do krajského kola se zatím zdá být snadná.            (lj) 
 

 

   
 
 

O družstvo mladších žáků se starali vedoucí: Milan Pekárek, Anna Burdová, Michaela Jílková a Ladislav Mudra st.. Družstvo 
starších žáků do závodu připravoval a vedl Petr Janda. Vedoucím družstva dorostenců byl Ondřej Dobrý. Ve funkci rozhodčích 
v této soutěži působili Jiří Chvojka a Milan Janda a jako pomocní rozhodčí Adam Štěpnička a Václav Kment. O klid a pořádek 
v zaparkovaném autobuse se starali Vladimír Chvojka a Ladislav Ryšavý.        (mp) 

 

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

DRAKIÁDA 
 

V sobotu 19. října se na západní louce za Chaloupkami uskutečnil další ročník tradiční podzimní akce pro děti – Drakiády. Akci 
uspořádali členové místního fotbalového klubu společně s rodinou Šlapákových. 
Celý den panovalo krásné slunečné počasí, dopoledne foukal i mírný vítr, který se bohužel kolem 14. hodiny uklidnil.  Děti i 
dospělí, kterých přišlo na louku asi 30, měli velký problém udržet své draky ve vzduchu. Chvilkami se to ale dařilo, takže děti 
mohly soutěžit i v tradiční disciplíně – komu vyletí drak nejvýše. Vítězem by se zřejmě staly děti Proškovy, ale odměnu nakonec 
dostali všichni, kterým jejich drak vzlétnul. 
Pořadatelé akce měli připraveny i doprovodné soutěže, např. hračky pro nejmenší děti nebo házení míčků na cíl pro ty starší. 
Také zde bylo připravené ohniště s lavičkami, kde si děti i dospělí mohli opéct buřty.   

 

   
  

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

 

Výbor sboru sděluje všem členům, že z organizačních důvodů byly uvedeny do provozu nové webové stránky sboru: 
     

www.sdhchaloupky.webgarden.cz 
 

Záměrem výboru je především zlepšit informovanost svých členů a zejména rodičů dětí o připravovaných akcích . Jinak na 
stránkách najdete výsledky proběhlých soutěží, zprávy z jednání výboru a přehled o veškeré činnosti sboru. Jsou zde také 
důležité odkazy a kontakty na výbor sboru, můžete nám  zde napsat  své připomínky a náměty.  
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ÚKLID PŘÍRODY 
 
V neděli 27. října 2013  v 10 hodin se mladí hasiči spolu se svými vedoucími shromáždili u hasičské zbrojnice ke každoroční 
tradiční akci nazvané „Úklid Matky přírody“.  Na této akci spolupracujeme s p. ing. Šárkou Krosovou z Mrtníka,   která nám vždy 
vytipuje několik míst, která jsou odpadky zamořena nejvíce, a s Vojenskými lesy a statky, se kterými máme podobnou dohodu.  
Tentokrát se uklízel les kolem Záskalské nádrže a okolí rybníka Noviny u Hvozdce, dále lesní cesty v okolí  Hvozdce směrem na 
Hořovice a Podluhy. Na žádost Vojenských lesů a statků jsme uklízeli také odpočívadlo před hradem Valdek a také vnitřní 
prostory hradu a jeho nejbližší okolí. 
 
Děti se rozdělily na tři skupiny : mladší žáci a někteří rodiče pod vedením Milana Pekárka uklízeli trasu od mrtnické skály kolem 
Záskaláku a dále okolí lesní cesty do Hvozdce, starší žáci s Petrem Jandou a Milanem Jandou začali s úklidem ve Hvozdci a 
pokračovali lesem směrem k rybníku Noviny. Tady se obě skupiny sešly  a vyčistily společně ještě okolí rybníka. Dorostenci se 
svým vedoucím Jirkou Chvojkou zajeli s multikárou nejdříve na hrad Valdek, potom se přesunuli na lesní cestu za Hvozdec 
směrem na Hořovice. Našli jsme různé poklady : pneumatiky, počítače a jejich zbytky, plasty, sklo, hadry a železný šrot. To vše 
jsme dávali na multikáru, kterou nám bezplatně zapůjčil Obecní úřad Chaloupky.  
 
Celkem jsme nasbírali 260 kg odpadu, který skončil na skládce, dále asi 50 kg šrotu železného a několik pneumatik, které jsme 
odevzdali na určené místo. Za tento úklid přírody jsme od p. ing. Šárky Krosové dostali sponzorský dar, za který mnohokrát 
děkujeme. Bude použit na úhradu výletu do Aquaparku v Čestlicích u Prahy.  Také děkujeme OÚ Chaloupky za zapůjčení 
multikáry a za likvidaci sebraného odpadu a zúčastněným rodičům za pomoc při úklidu.             (lj)    
 

  
  

 

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

 

Okresní sdružení hasičů Beroun – Okresní odborná rada mládeže vyhlašuje  
 

VIII. ročník soutěže  

„O nejkrásnějšího draka Soptíka“ 
 

Vaším úkolem bude vyrobit co nejkrásnějšího draka „ Soptíka“, 
 každé SDH vyhodnotí 3 nejlepší draky a jejich fotografie (popřípadě originál draky) zašle na OSH Beroun. 

 
Mladší žáci   –   děti mohou své dráčky namalovat, vyrobit  atd., zde není podmínka, aby dráček létal 
Starší žáci + dorost   –   v této kategorii by měl být drak již schopný letu, děti je mohou vyrábět ve skupinkách 
SDH –   v této kategorii by draka vytvořil celý kolektiv SDH  (zde jen jeden drak) 

 

Soutěž bude probíhat v termínu od 12. října do 27. listopadu 2013 
 

POZOR ! Termín pro odevzdání dráčků je odložený, takže kdo ještě dráčka nevyrobil, přinese ho nejpozději v pátek 

22.11.2013 buď Jirkovi Chvojkovi na Obecní úřad nebo ke svým vedoucím (Milanovi Pekárkovi a Petrovi Jandovi).  

 

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

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

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