
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 

 
 

BRUSLENÍ V HOŘOVICÍCH 
 
Na sobotu 2. ledna naplánovali vedoucí Plamínků bruslení na zimním stadionu v Hořovicích. Sraz 
byl stanoven na 9.00 hodin u hasičské zbrojnice. Jelo se Tranzitem a díky velkému zájmu dětí 
také několika auty rodičů dětí. Bruslení si děti užily, zúčastnily  se ho především mladší děti, ale 
jeli i starší a někteří dorostenci. Před polednem byly děti už doma. 
Další bruslení vedoucí zopakovali 23. ledna, ale už s menší účastí dětí. Vedoucím Milanovi 
Pekárkovi a Petrovi Jandovi pomáhali David Štrencl a Lukáš Burda. 
 

 
 

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

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 
 

Výbor SDH Chaloupky svolal svoji výroční valnou hromadu na  sobotu 16. ledna 2016 od 18 hodin do sálu hostince na 
Chaloupkách. Tohoto jednání se zúčastnilo celkem 26 členů sboru (z toho 13 členů výboru), 27  Plamínků a 23 hostů (zástupci 
okolních sborů, zástupci OÚ Chaloupky, někteří sponzoři a rodiče dětí). Jednání naší valné hromady navštívili také zástupci 
Okresního sdružení v Berouně - člen výkonného výboru p. Bohuslav Vokáč z SDH Komárov a členka odborné rady mládeže p. 
Ivana Skácelová z SDH Zaječov. 
Valnou hromadu zahájil jednatel sboru Milan Janda a seznámil všechny přítomné s programem. Po tomto úvodu následovaly 
zprávy funkcionářů. Hlavní zprávu o činnosti našeho sboru v roce 2015 přečetl Milan Pekárek, následovala zpráva velitele, v níž 
opět Milan Pekárek informoval o činnosti JSDH a o účasti družstev mužů a žen v hasičských soutěžích. Dalším řečníkem byl 
vedoucí malých Plamínků Petr Janda, který ve své zprávě nezapomněl vyzdvihnout všechny úspěchy malých hasičů v loňském 
roce a také poděkoval všem sponzorům za poskytnutou finanční podporu. 
Potom už přišel na řadu sbor dětí, které si pro účastníky valné hromady připravily hudební vystoupení. Celkem jedenáct 
mladších i starších žáků zazpívalo pět písniček,  při kterých je doprovodily hrou na kytaru Denisa Sluková a Jana Pekárková. 
Aparaturu k jejich hudební produkci zapůjčil Karel Štochl. 
Dalším bodem na programu valné hromady bylo hospodaření sboru. Zprávu o hospodaření sboru předložila hospodářka Lenka 
Jandová, poté předložil zprávu revizní komise Vladimír Chvojka. Revizní komise neshledala v účetnictví sboru žádné závady. 
 

   
 
Po zprávách funkcionářů přišlo na řadu ocenění nejlepších Plamínků v celoroční oddílové soutěži jednotlivců za sezónu 
2014/2015. Všichni Plamínci dostali za celoroční činnost diplom, čokoládu a drobné dárky, první tři ještě medaili a malý pohár. 
Diplom a drobné ceny za účast dostaly i děti, které přišly do oddílu až na podzim a nezúčastnily se tedy hodnoceného ročníku.  
Medaile a ceny předávali dětem jejich vedoucí Milan Pekárek, Petr Janda a Pavel Procházka. 
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Výsledky – mladší žáci 
1.      Huml Matěj       
2.      Huml Marek  
3.      Sluka Michal       
4.      Šlapák Jakub 
5.      Štochl Karel       
6.      Pekárek Ondřej 
6.      Šlapák Jan 
7.      Tuček Matěj              
8.      Vlček Václav       
9.      Fairaisl Václav  
10.    Tenora Jonáš             
11.    Kubačák Adam        
12.    Mudra Ladislav 

Výsledky – starší žáci : 
1.      Štrenclová Monika      
2.      Pekárková Jana 
3.      Sluková Denisa  
4.      Vurmová Kateřina 
5.      Hoskovcová Anna      
6.      Lukešová Natálie 
6.      Kubačák Jakub                   
8.      Březovská Jana        
9.      Chvátal Marek 
10.    Čechovská Sandra              
   
 
 

Výsledky – dorostenci a dorostenky 
1.    Burda Lukáš        
2.    Jelen Petr        
3.    Vildman David         
4.    Fairaisl Ladislav       
5.    Štrencl David               
5.    Šlapák Tomáš 
7.    Plecitá Tereza                
8.    Karel František     
9.    Procházka Petr 
  

 
 

Po vyhodnocení oddílové soutěže proběhlo ještě předání cen za umístění v krajském kole soutěže „Požární ochrana očima dětí 
2015“. Oceněna byla naše dorostenka – Tereza Plecitá, která se se svojí prací umístila na krásném 2. místě v kategorii L 4. KSH 
věnovalo Tereze diplom a drobné věcné ceny, které jí předala členka ORM p. Ivana Skácelová.  
V diskusi pak vystoupili zástupci sborů z Komárova, Oseka, Hvozdce, Zaječova a Jiviny,  aby pozdravili jednání naší valné 
hromady, za Obecní úřad Chaloupky promluvil p. Libor Dbalý. Tím byl program valné hromady u konce a následovalo schválení 
návrhu usnesení, který valné hromadě předložil Pavel Procházka. Na závěr valné hromady bylo všem přítomným podáno 
občerstvení a pak následovala volná zábava. 
 
******************************************************************************************************************* 
 

REKONSTRUKCE ŠATNY V HASIČÁRNĚ 
 
Členové zásahové jednotky pod vedením svého velitele Karla Štochla začali s rekonstrukcí šatny v hasičské zbrojnici. První část 
stavebních prací spočívala zejména v odstranění vlhké a plesnivé omítky a v opravě stávající elektroinstalace. Po dohodě se 
starostou obce p. Františkem Charvátem se zejména mladí hasiči zavázali provést tyto práce svépomocí ve svém volném čase.  
Rekonstrukce začala již koncem prosince loňského roku a kluci docházeli na brigádu několikrát týdně včetně víkendů. Kromě 
prací v šatně také uklízeli veškeré prostory v hasičárně a pod vedením velitele se věnovali také údržbě hasičské techniky. 
Celkem hasiči odpracovali 235 brigádnických hodin a podle dohody předali starostovi obce koncem ledna šatnu hotovou. 
Pracovní skupinu tvořili Karel Štochl, David Štrencl, Tomáš Šlapák, Pavel Procházka, Milan Janda, Lukáš Burda a Petr Jelen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA OKRSKU 
 

19. února 2016 se konala výroční valná hromada okrsku Komárov v sále hospody na Jivině, na které 
se sešli zástupci okolních sborů dobrovolných hasičů, spolu se zástupcem OSH Beroun, panem 
Špačkem. Z našeho sboru se schůze zúčastnila delegace ve složení Vladimír Chvojka, Lenka Jandová, 
Michaela Jílková, František Charvát, Milan Janda, Ladislav Mudra a Ladislav Ryšavý.  
Vedení schůze se ujal pan Havránek z SDH Komárov, který následně přednesl zprávu starosty okrsku 
a zprávu pokladní. Poté byly předneseny zprávy o celoroční činnosti jednotlivých sborů (SDH 

Chaloupky, SDH Zaječov, SDH Komárov, SDH Jivina, SDH Osek, SDH Olešná a SDH Hvozdec).  
Po přečtení jednotlivých zpráv byl představen plán práce a činnosti okrsku na další rok, který byl přítomnými zástupci sborů 
schválen. Dále byla zahájena diskuse, ve které jsme byli upozorněni na možnost zúčastnit se školení první pomoci pro zásahové 
jednotky, konané 12. března v Olešné. Pan Špaček dále pochválil činnost okrsku v uplynulém roce. Potom se probíraly možnosti 
místa konání hry Plamen. Jednotlivé sbory si mezi sebou také vyměnily pozvánky na blížící se kulturní a sportovní akce. 
Na závěr schůze byl schválen zápis z valné hromady a také bylo domluveno datum další okrskové schůze, která se bude konat 7. 
dubna v areálu u chovatelů v Zaječově.  
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HASIČSKÝ BÁL A DĚTSKÝ REJ MASEK 
 

V sobotu dne 27. února 2016 se v sále hostince na Chaloupkách konala každoroční 
tradiční akce hasičů - jubilejní 80. hasičský bál. Začátek byl ve 20.00 hodin, k tanci a 
poslechu hrála kapela HEJBAND Jiřího Hejtmánka, vstupné bylo 100,- Kč. Zábava 
přilákala 90 platících návštěvníků. Již předchozí neděli 21. února obešli hasiči s 
pozvánkami Chaloupky a okolní osady, aby na bál osobně pozvali všechny občany. 
Děkujeme tímto všem, kteří na hasičský bál přispěli jakoukoliv částkou.  
  
Součástí bálu byla tradičně bohatá tombola. O tu se tradičně staraly Míša Jandová a 
Míša Jílková, lístky u pokladny prodával Milan Janda. Letos se nám sešlo 220 cen, které 

věnovali např. p. Miloslav Smetana (3 poukazy na vyhlídkový let), dále p. Miloš Kment (občerstvení v hospodě), HZS Hlavního 
města Praha, p. Tomáš Fairaisl, p. Vladimír Ungr, p. Miroslav Mraček, p. František Charvát, p. Jana Hejtmánková a další, spoustu 
dalších cen věnovali členové SDH i ostatní občané. Děkujeme tímto všem, kteří nám do tomboly přispěli.  
V salonku byla pro návštěvníky bálu otevřená šatna. Poděkování patří šatnářce Marcele Špatenkové, která nám tradičně 
pomáhá tuto službu zabezpečit. Poděkování patří také p. Františkovi Humlovi a p. Václavovi Matějkovi, kteří nám již po několik 
let zajišťují službu u pokladny, a pořadatelům za spolehlivé zvládnutí pořádku při zábavě. Ta skončila podle plánu ve 2.00 hodin. 
Pak už pořadatelům zbývalo jen uklidit sál, aby byl připravený na druhý den pro dětský maškarní rej. 
 

Následující den po bálu, tedy v neděli 28. února 2016, se od 14 hodin konal tradiční maškarní rej pro děti. Do vyzdobeného sálu 
v hospodě přišlo asi 50 dětí z Chaloupek i okolních obcí v doprovodu rodičů a prarodičů. Vstupné bylo dobrovolné, každé z dětí 
dostalo u pokladny balónek a sušenku, rozdávaly se také pexesa, omalovánky nebo vystřihovánky. Všechny drobné dárky dětem 
rozdávali Vladimír Chvojka a Milan Janda, kterým pomáhala tři děvčata - Monika Štrenclová, Katka Vurmová a Denisa Sluková. 
Pořadatelskou službu si vzal na starost Milan Pekárek. Také tentokrát byla pro děti i rodiče otevřena šatna, kterou letos 
zajišťovaly Míša Jílková a Míša Jandová.  
Děti, které přišly převlečené za pohádkové a filmové postavy nebo i bez masek, vesele dováděly při hudbě p. Libora Dbalého a 
Karla Štochla. I v letošním roce byl součástí zábavného odpoledne pan vodník, který měl pro děti opět připraveno spoustu her a 
soutěží. Děti byly programem nadšené a s radostí se do soutěží zapojovaly. Hrálo se, soutěžilo a tancovalo až do 17 hodin. 
Novinkou byla letos tvořivá dílna pro děti, kterou v salonku uspořádala Monika Charvátová. Děti si zde mohly vyrobit sypané 
obrázky a vyzkoušet si další výtvarné techniky. Součástí dílničky byl i prodej dekoračních předmětů a velikonočních výrobků. 
 
 

    

 
Výbor SDH Chaloupky tímto děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěchu obou akcí, ať už 
přispěli finanční částkou, věcnou cenou do tomboly nebo pomáhali při organizaci a zabezpečení všech služeb. 
Výsledkem jejich práce je nemalý finanční obnos do pokladny sboru, který bude použitý na činnost hasičů. 

 
 

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

 

CVIČENÍ V CHKO BRDY 

Na sobotu 27. února 2016 byla naplánována prohlídka několika míst, která jsou 
určena pro čerpání vody v případě požáru v CHKO Brdy a dále tato místa slouží jako 
trauma body pro určení polohy. U každého z těchto trauma bodů je umístěna 
informační tabule se souřadnicemi tohoto místa a také důležitá telefonní čísla, jako 
např. hasiči, policie atd. Naším prvním cílem bylo parkoviště u hradu Valdek, na 
kterém jsem čekali na kolegy z SDH Žebrák a SDH Tlustice, kteří jeli s námi. Druhý cíl 

byl Velký rybník za Valdekem, kde jsme zkontrolovali stav vodní hladiny a kolegům z SDH Tlustice ukázali okolí tohoto místa.  
Třetí cíl byl u chaty Carvánka, kde jsme zkontrolovali malé čerpací místo a poté jsme se pěšky vydali na nejvyšší vrchol Brd Tok, 
na kterém jsme zjistili přesné umístění trauma bodu. Posledním místem prohlídky CHKO bylo místo kousek od bývalého letiště 
nad Zaječovem, kde jsme si byli zkontrolovat čerpací místo a také přesné umístění trauma bodu u této vodní nádrže. 
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PLÁN  SOUTĚŽÍ  A  OSTATNÍCH  AKCÍ  NA  JARO  A  LÉTO  2016 

 
 

Datum Místo Akce 

      

Sobota 16. ledna 2016 Chaloupky Výroční valná hromada – 18.00 hod. – Restaurace Chaloupky 

Pátek 19. února 2016 Jivina Výroční valná hromada okrsku Komárov – 20.00 hod. – hospoda na Jivině 

Sobota 27. února 2016 Chaloupky 80. hasičský bál – 20.00 hod. – Restaurace Chaloupky 

Neděle 28. února 2016 Chaloupky Dětský rej masek – 14.00 hod. – Restaurace Chaloupky 

Sobota 5. března 2016 Zaječov Zaječovské uzlování – 9.00 hodin – Lidový dům Zaječov 

Sobota 12. března 2016 Olešná Školení první pomoci – 18.00 hodin – sál místního pohostinství 

Sobota 26. března 2016 Chaloupky Velikonoční motání – 9.00 hodin – Restaurace Chaloupky 

Pondělí 4. dubna 2016 OSH Beroun Termín pro zaplacení členských příspěvků 

Čtvrtek 7. dubna 2016 Kvaň Okrsková schůze – 19.00 hodin – areál chovatelů „Na prasečáku“ 

Sobota 23. dubna 2016 HZS Beroun Školení velitelů a velitelů družstev JSDH 

Úterý 3. května 2016 Kvaň Okrsková schůze – 19.00 hodin – areál chovatelů „Na prasečáku“  

Sobota 21. května 2016 Zaječov Okrskové kolo soutěže v požárním sportu mužů a žen 

Sobota 28. května 2016 Chaloupky Staročeské máje 

Sobota 28. května 2016 Hudlice Okresní kolo soutěže v požárním sportu mužů a žen 

4. – 5. června 2016 Olešná II. kolo hry Plamen 

Sobota 11. června 2016 Chaloupky Memoriál Adolfa Jandy – soutěž malých hasičů v požárním trojboji 

Pátek 17. června 2016 Hýskov Noční soutěž v požárních útocích 

Sobota 18. června 2016 Záluží Pohár vítězů v požárním útoku  

24. – 26. června 2016 Kladno Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu 

14. – 21. srpna 2016 Smetanka Týdenní letní soustředění ve Smetanově Lhotě 

Sobota 3. září 2016 Chaloupky Memoriál Josefa Kůtka a Josefa Pose – požární útok mužů a žen 

Sobota 17. září 2016 Komárov Oslavy 120 let založení sboru v Komárově 

Sobota 1. října 2016 ??? Hra Plamen 2016/2017 – závod požárnické všestrannosti 

 
Zdroj :   www.oshberoun.cz,   www.dh.cz 
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ZAJEČOVSKÉ UZLOVÁNÍ 
 

I letos naši mladí hasiči zúčastnili Zaječovského uzlování pořádaného místním SDH. Soutěž se konala v sobotu 5. března, opět 
v místním Lidovém domě. Úkolem dětí bylo uvázat 5 uzlů (jako v branném závodě) v co nejlepším čase a správně. Jednotlivci 
vázali všechny uzly sami, družstva závodila v pětičlenných hlídkách jako štafeta, kdy každý člen družstva vázal jen jeden uzel, 
který si vylosoval.  
Soutěže se zúčastnili mladí hasiči z 6 okolních sborů: Zaječova, Komárova, Chaloupek, Hýskova, Olešné a Cheznovic. Soutěžilo se 
v kategoriích přípravky, mladších a starších žáků, a to jak v rámci družstev, tak i jednotlivců, přičemž počet jednotlivců byl 
omezen na 5 jednotlivců na sbor. 
Nejprve přišla na řadu soutěž družstev. Kategorie přípravky se náš sbor nezúčastnil. Kategorie mladších žáků se zúčastnila 2 
družstva našich „Plamínků“. Družstvo „A“ obsadilo krásné 5. místo a družstvo „B“ obsadilo 10. místo, což byl bohužel úplný 
chvost startovního pole, ale pro některé členy tohoto družstva to byla 1. účast na této soutěži a někteří jsou ještě dokonce 
předškoláci.  
Po kategorii mladších žáků následovala kategorie starších žáků, kde se opět soutěže zúčastnila 2 družstva našich „Plamínků“. 
Družstvo „A“ obsadilo perfektní 3. místo za družstvy ze Zaječova a získalo tak pro náš sbor další medailové umístění. Družstvo 
„B“ si také vedlo velmi dobře a nakonec z toho bylo 7. místo.  
Po soutěži družstev přišla na řadu soutěž jednotlivců, kde měl každý 2 pokusy. Nejprve přišla na řadu kategorie přípravky, kde 
náš sbor bohužel zastoupení neměl. Po nejmladší generaci přišli na řadu mladší žáci. Vedoucí Milan Pekárek vyslal do boje 5 
reprezentantů našeho sboru, kteří se v tvrdé konkurenci rozhodně neztratili. Nejlépe ze všech si vedli Ondra Pekárek a Kája 
Štochl, kteří vybojovali 5., respektive 7. místo a zařadili se tak mezi 10 nejlepších ve své kategorii. Ale i ostatní si vedli velice 
dobře: Matěj Huml obsadil 18. místo a mezi nejlepších 30 se ještě probojovali Honzík Šlapák na 24. místě a Amálka Lukešová na  
25. místě.  
Po kategorii mladších žáků opět přišla na řadu kategorie žáků starších a i zde náš sbor dosáhl velmi pěkných výsledků. Vedoucí 
Petr Janda vyslal do boje rovněž 5 zástupců. Nejlépe si vedla Monika Štrenclová, která obsadila perfektní 2. místo a vybojova la 
tak pro náš sbor další „stupně vítězů“. Dalšího pěkného výsledku dosáhla Eliška Dostálová, která vybojovala krásné 6. místo a 
tudíž další umístění v „TOP 10“. Zbylí 3 zástupci našeho sboru rovněž vybojovali krásná umístění a všichni se nakonec vešli mezi 
nejlepších 20. Konkrétně to byli: Deniska Sluková na 11. místě, Natálka Lukešová na 13. místě a Marek Huml na 20. místě. Na 
závěrečném ceremoniálu všechny naše děti převzali věcná ocenění za příkladnou reprezentaci našeho sboru.  

 

   
 
******************************************************************************************************** 
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ŠKOLENÍ ZDRAVOVĚDY A PRVNÍ POMOCI 
 
V sobotu dne 12. 3. 2016 se členové zásahové jednotky a několik dalších dobrovolníků v celkovém počtu třinácti lidí zúčastnilo 
školení první pomoci v Olešné. Školení začalo po osmnácté hodině pod vedením Jindry Pacáka. Školení se také zúčastnili 
obyvatelé Olešné a jiné sbory z blízkého okolí. V hojném počtu více jak osmdesáti lidí jsme byli proškoleni o první pomoci a 
transportu raněných.  
Dobrovolníci si základy první pomoci mohli vyzkoušet na figuríně a školení bylo oživeno o prezentace a názorné ukázky. Celé 
toto školení nám zabralo asi 3 hodiny. My jsme ovšem vytrvali a hospodu opustili jako poslední kolem jedenácté večer.  

 

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

„POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ"  2016 - ZÁKLADNÍ KOLO 

Také letos se malí Plamínci zúčastnili soutěže „Požární ochrana očima dětí".  Tuto soutěž 
každoročně vyhlašuje SH ČMS a je určena pro všechny děti a mládež do 18 let. Mohou se jí 
zúčastnit jak hasičské sbory, tak i mateřské, základní školy, víceletá gymnázia a domovy 
dětí a mládeže. Je rozdělena na dvě části -   literární a výtvarnou a probíhá v několika 
věkových kategoriích. 

V základním kole, které proběhlo v rámci našeho sboru, se sešlo 5 prací s hasičskou 
tématikou. Všechny práce byly výtvarné a děti jimi obsadily čtyři kategorie. Čtyři výkresy namalovali mladší žáci, jedním se 
soutěže zúčastnili starší žáci, dorostenci se nezapojili vůbec. Celková účast našich dětí v soutěži byla velmi nízká. 
Všechny došlé výtvory byly rozděleny do kategorií podle školní docházky a porota složená ze zástupců Obecního úřadu 
Chaloupky vybrala v každé kategorii tři nejlepší autory. Vyhlášení vítězů a rozdělení bodů do celoroční bodovací soutěže 
jednotlivců bylo provedeno po Velikonočním motání v sobotu 26. března 2016, vedoucí dětí Milan Pekárek rozdal všem 
zúčastněným Plamínkům diplomy a čokoládu.  
 

Kategorie ZŠ 1:                   

1.       Jan Šlapák                 

                                      

                                               

Kategorie ZŠ 2:                   

1.       Matěj Tuček 

2.       Lukáš Sábel 

 

Kategorie ZŠ 3:         

1.       Jakub Šlapák 

  

 

Kategorie ZŠ 4 :            

1.      Monika Štrenclová 

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

REKONSTRUKCE HASIČÁRNY 
 
I v měsících únoru a březnu pokračovali členové zásahové 
jednotky společně s velitelem Karlem Štochlem 
s rekonstrukcí šatny v hasičské zbrojnici. Odbornou firmou 
byly provedeny zednické práce, montáž sádrokartonu na 
strop, pokládka dlažby a výměna okna včetně montáže 
parapetu. Hasiči potom celou šatnu vymalovali a 
namontovali stropní světla. 
Kromě šatny prošla renovací také kuchyňka v horním patře. 
Tady byla položena nová podlahová krytina, celá kuchyňka 
byla seškrábána a vymalována a z obecního úřadu sem byly 
přineseny dvě vyřazené skříňky. 
Kromě toho pracují členové zásahové jednotky na renovaci 
hasičského vozidla AVIA, u kterého provádějí za pomoci 
obecního úřadu kompletní přestavbu. 
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VELIKONOČNÍ MOTÁNÍ 

 
 

V letošním roce se uskutečnil již 9. ročník Velikonočního motání, který každoročně pořádá náš sbor. Datum tentokrát připadlo 
na sobotu 26. března, přičemž místem konání byl sál místní restaurace. Soutěž je určena pro mladé hasiče od předškolních dětí  
až po děti závěrečných tříd základních škol. Soutěží se v motání 10metrové hadice „C“ v co nejkratším čase.  
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 5 sborů, a to konkrétně: domácí hasiči z Chaloupek, dále pak hasiči ze Zaječova, 
Komárova, Olešné a Hýskova. Soutěží se jednotlivě, ale každé dítě svým výkonem zároveň připisuje body do hodnocení sborů. 
Soutěž je rozdělena do 4 věkových kategorií, a to konkrétně: přípravka a 1. třída, dále 2. – 3. třída (zvlášť dívky a chlapci), 4. – 6. 
třída (zvlášť dívky a chlapci) a 7. – 9. třída (opět zvlášť dívky a chlapci). Domácí sbor vyslal do boje celkem 20 zástupců 
rozmístěných v několika kategoriích. 
Hned v 1. kategorii -přípravka a 1. třída - měl domácí sbor celkem tři zástupce: Amálka Lukešová obsadila 12. místo, Štěpán 
Kubrycht obsadil 11. místo a nejlépe si vedl Honzík Šlapák, který obsadil skvělé 2. místo a vybojoval tak pro náš sbor 2 body do 
hodnocení sborů. 
V kategorii 2. – 3. třída chlapců jsme měli zastoupení v podání 4 dětí: Adam Kubačák obsadil 13. místo, Lukáš Sábel obsadil 12. 
místo, Matěj Tuček obsadil 8. místo a nejlépe si vedl Jenda Šlapák, který obsadil (stejně jako jeho mladší jmenovec) 2. místo a 
zajistil tak našemu sboru další 2 body. 
V kategorii 4. – 6. třída dívek jsme měli trojnásobné zastoupení: Deniska Sluková zde obsadila 10. místo, Natálka Lukešová 
obsadila skvělé 5. místo, ale nejlépe ze všech (a to i nejlépe ze všech našich zástupců) si vedla Janča Pekárková, která předved la 
3. nejrychlejší čas ze všech kategorií a s přehledem tak svou kategorii vyhrála. Rovněž našemu sboru zařídila další 3 body do 
bodového hodnocení sborů. 
Nejobsazenější kategorií z hlediska počtu našich závodníků byla kategorie 4. – 6. třída chlapců. Celkem se této kategorie 
zúčastnilo 8 mladých hasičů z Chaloupek. Na 14. místě se umístil Ládík Mudra, na 13. místě se umístil Kuba Šlapák, na 11. místě 
se umístil Kája Štochl, na 10. místě se umístil Matěj Huml, na 9. místě se umístil Vašek Fairaisl, na 7. místě se umístil Marek 
Huml, na 5. místě se umístil Kuba Kubačák a těsně pod stupni vítězů se na 4. místě umístil Ondra Pekárek. 
V kategorii 7. – 9. třída dívek jsme měli dvojnásobné zastoupení: Kačka Vurmová zde obsadila 7. místo a Monča Štrenclová zde 
obsadila 6. místo.  
Celkem tedy naši mladí hasiči vybojovali 2 stříbrné a 1 zlatou medaili, což v celkovém hodnocení sborů stačilo na 3. místo za 
vítězným družstvem ze Zaječova a druhým Hýskovem.  
Všem zúčastněným patří veliké poděkování za příkladnou reprezentaci našeho sboru, za předvedené výkony a dosažené 
výsledky. Poděkování patří také technické četě ve složení Míša Jílková, Vojta Jílek, Lukáš Burda a Pavel Procházka, dále Karlovi 
Štochlovi za zapůjčení aparatury a ozvučení soutěže a také všem rozhodčím a časoměřičům za spravedlivé rozhodování. 
 

 

   
  
Podrobné výsledky najdete na webových stránkách sboru : http://sdhchaloupky.webgarden.cz 

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

„POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“  2016 – OKRESNÍ KOLO 
 

Okresní kolo této výtvarné a literární soutěže mladých hasičů bylo vyhodnoceno 
ve středu 6. dubna 2016. Se svými pracemi sem postoupilo celkem 420 dětí z 10 
škol a 7 hasičských sborů.  
Ocenění vítězů se uskutečnilo v prostorách hasičské zbrojnice ve Zdicích za 
přítomnosti starosty OSH Beroun Josefa Štětky, náměstkyně starosty Heleny 
Foltýnové, zástupkyně HZS Beroun Bc. Ziny Průšové a dalších funkcionářů, kteří 
všem oceněným předali diplomy a drobné dárky.   
V okresním kole uspěla jediná práce : v kategorii ZŠ 3 se svým výkresem zvítězil a 
získal zlatou medaili Jakub Šlapák a zároveň postoupil do krajského kola soutěže. 
Po vyhlášení vítězů soutěže a rozdání cen nás ještě berounští hasiči pozvali na 
prohlídku své zbrojnice, kde proběhly také ukázky jejich vybavení a techniky.   
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******************************************************************************************************** 

STŘEDOČESKÝ KRAJ VYDAL DRUHÝ DÍL KNIHY O STŘEDOČESKÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČÍCH 
 
Druhý díl publikace věnované dobrovolným hasičům ve středních Čechách dnes na tiskové konferenci slavnostně pokřtili 
hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD), starosta Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje Oldřich Lacina a 
ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Miloslav Svatoš.   
„Druhý díl navazuje na úvodní publikaci, kterou jsme vydali před dvěma lety. Kniha je poděkováním Středočeského kraje za 
obrovskou nezištnou práci, kterou ve prospěch spoluobčanů dělají dobrovolní hasiči v našem kraji,“ řekl hejtman Miloš Petera. 
Kniha s názvem Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji, historie a současnost, 2. díl, vyšla v nákladu tisíc kusů. Od 
Středočeského kraje ji zdarma dostanou všechny sbory, jejichž činnost je v publikaci popsána. Několik výtisků dostanou také 
okresní sdružení dobrovolných hasičů. 
„V současné době již pracujeme na třetím, posledním díle encyklopedie věnované středočeským dobrovolným hasičům. Sbory, 
které ještě nebyly zmíněny v již vyšlých dvou dílech, mají možnost zaslat své příspěvky do konce května na oddělení IZS a 
obrany Krajského úřadu Středočeského kraje,“ doplnil hejtman Petera. 

 

Zdroj:   KÚ Středočeského kraje 
 
******************************************************************************************************** 
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