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Celkem se čteno za rok 2005:  
 
 

1) Stříkačka PS 12 (staré značení) odpracovala dle záznamů v provozním sešitě 340 minut (cca 
5,5 hod). Na stříkačce nebyly žádné podstatné závady, údržba byla prováděna pravidelně.  

2) Stříkačka PS 8 byla použita pouze 2x, odpracováno cca 30 minut. 
3) Vozidlo Tatra 805  bylo použito celkem 22 x (cca 350 km), na některé soutěže se jezdilo auty 

členů sportovního družstva. 
4) Trénink  na soutěž byl v roce 2005 proveden celkem 7 x (dle záznamů v sešitě stříkačky). 

Mimo to bylo družstvo 2x na soustředění – v zimě lyžování v Bratrouchově a v létě táboření a 
kanoistika na Stvořidlech  - řeka Sázava.  

5) Sout ěží, kterých jsme se v roce 2005  zúčastnili, bylo celkem 13. 
6) V lize okresu Chrudim – ro čník 2005  jsme obsadili celkové 13. místo z 22. soutěžních 

družstev. 
7) Nejlepší čas sezony  (v ligových soutěžích) byl 28,01 v Morašicích (poslední soutěž sezony). 
8) Nejlepší umíst ění sezony ( v ligových soutěžích) bylo 2.místo v Třemošnice, s časem 28,82 

(první soutěž sezony). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A takto to šlo postupn ě: 
 
 
 
 
 
Březen-duben: P. Minařík provedl další úpravy na výzbroji – oprava a úprava stroje (další zvýšení 

výkonu), úprava koše, kontrola hadic, proudnice 
_________________________________________________________________________________ 
 
22.4.2005 – první trénink mužstva v Hošťalovicích 
 účast: Jirásek, Minařík, Hokr, Horálek, Handlíř S., Handlíř P., Hájek, Kučera 
_________________________________________________________________________________ 
 
30.4.2005 – 2.trénink mužstva v Hošťalovicích 
 účast: Jirásek, Minařík, Hokr, Horálek, Jelínek, Handlíř S., Handlíř P., Drtina 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Soutěž: Třemošnice  

Datum konání: 7.května 2005 
Druh sout ěže: Liga okresu Chrudim  
Účast – muži + ženy: 24 M + 5 Ž 
Složení družstva: Handlíř P., Minařík, Jirásek, Jelínek, Hokr, Horálek, Handlíř S. 
Umíst ění + čas v sekundách 1 Seč I – 27,11 
(uvedené časy nejsou p řesné): 2 Hošťalovice – 28,82 
 3 ČHJ Hlinsko – 29,05 
 4 Seč II – 29,91 
Umíst ění žen v sout ěži: 1.Zbožnov, 2.Blatno, 3.Štěpánov 

Poznámka: Celkově byl útok zvládnutý velmi dobře. Menší chyba byla pouze 
v rozvinutí hadic  – proudaři nebyli na čáře. 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
20.5.2005 – 3.trénink mužstva v Hošťalovicích 
 účast: Jirásek, Minařík, Danihelka, Horálek, Jelínek, Handlíř S., Handlíř P., Drtina 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Soutěž: Heřmanův Městec 

Datum konání: 21.května 2005 
Druh sout ěže: Liga okresu Chrudim + rozstřel o pohár starosty + soutěž dětí a žen 
Účast – muži + ženy: 29 M + 3 Ž + 5 D st. + 3 D ml. 
Složení družstva: Handlíř P., Drtina, Jirásek, Jelínek, Minařík, Horálek, Handlíř S. 
Umíst ění + čas v sekundách 1 Lukavice - 25,33 
(uvedené časy nejsou p řesné): 2 Bousov – 28,78 
 3 Slatiňany – 28,94 
 20 Hošťalovice – 29,91 
Umíst ění v pohárové 
sout ěži: 

1.Seč, 2.H.Městec, 5.-8.Hošťalovice 
Hošťalovice-SečII = Hošťalovice 
Hošťalovice – Lukavice = Lukavice (nedotaženo pravé C) 

Ženská sout ěž: 1. Klešice, 2.Morašice, 3.H.Městec II 

Poznámka: Při ligovém útoku došlo k chybě při zapojení hadic na rozdělovač (již na 
platě), B hadici musel dotahovat na rozdělovač nakonec Drtina 
(nalévač), čímž jsme nabrali velkou ztrátu. 
V pohárové soutěži zastoupil Tomáše Drtinu (odjel) člen SDH Hoješín. 

 
 

Soutěž: Bousov 

Datum konání: 28.května 2005 
Druh sout ěže: Okrsková soutěž (okrsek Ronov nad Doubravou) 
Účast – muži + ženy: 7 M  
Složení družstva: Handlíř P., Drtina, Jirásek, Jelínek, Minařík, Horálek, Handlíř S. 
Umíst ění + čas v sekundách 1 Bousov  - 62,93 
(uvedené časy nejsou p řesné): 2 Hošťalovice – 67,32 
 3 Třemošnice – 77,91 
 4 Lipovec – 84,02 
Poznámka: Soutěž byla 2 kolová, první kolo proběhlo dle pravidel požárního sportu, 

druhé kolo bylo dle starého způsobu – sání vývěvou, hadice v kolech 
spojení hadic možné až mimo základnu. Časy obou kol se sčítaly. Na 
soutěži jsme nemohli použít vlastní stroj, jelikož podmínku účasti bylo 
požití stroje PS 12 bez úprav. Děkujeme proto SDH Bousov za 
zapůjčení kvalitního stroje. 
Menší chyba vznikla bohužel v prvním kole, jelikož se strojníkovi 
nepodařilo správně napojit savici na stroj a navíc měl levý proudař na 
hadici smyčku. Po prvním kole jsme měli ztrátu 6 s na Bousov, ale ani 
nejlepší čas druhého kola nám na vítězství nestačil, jelikož jsme ztrátu 
dokázali snížit pouze o 2 s. 

 
 

Soutěž: Choltice 

Datum konání: 3.června 2005 
Druh sout ěže: O pohár – noční soutěž 
Účast – muži + ženy:  
Složení družstva: Drtina, Jelínek, Minařík, Kučera, Hokr, Horálek, Handlíř S. 
Umíst ění + čas v sekundách 1 Hošťalovice  - 26 
(uvedené časy nejsou p řesné): 2  
 3  
 4  
Poznámka: Soutěž byla 2 kolová, dle pravidel požárního sportu, bral se lepší čas. 

Na soutěži bylo podmínku účasti použití jedněch proudnic pro všechny 
mužstva.  



 
 

Soutěž: Seč 

Datum konání: 5. června 2005 
Druh sout ěže: Liga okresu Chrudim 
Účast – muži + ženy: 33 M + Ž  
Složení družstva: Danihelka, Drtina, Jirásek, Jelínek, Minařík, Horálek, Handlíř S. 
Umíst ění + čas v sekundách 1 Seč  - 25,80 
(uvedené časy nejsou p řesné): 2 Lukavice – 26,39 
 3 Slatiňany – 26,74 
 9 Hošťalovice – 32,01 
Poznámka: Soutěž probíhala letos nově netradičně na náměstí v Seči, bohužel však 

bylo špatné počasí – déšť. Pořadatel zajistil na soutěž i speciální 
časomíru s opravdu viditelným ukazatelem. 
Při našem útoku došlo k nedotažení vedení hadic – zalití. Levý proudař 
byl cca 2m od čáry, pravý cca 4m. 

 
 
 
 

Soutěž: Licom ělice 

Datum konání: 11. června 2005 
Druh sout ěže: O putovní pohár 
Účast – muži + ženy: 8 m + 1 z + děti  
Složení družstva: Handlíř P. (stroj+sání), Jirásek, Hájek (oba vedení B), Danihelka (vedení 

B + stříkání C), Jelínek (rozdělovač) , Handlíř S. (koncové B + stříkání 
B), Drtina (C + stříkání C) 

Umíst ění + čas v sekundách 1 Hošťalovice  - 6,27 
(uvedené časy nejsou p řesné): 2 Konopáč – 6,47 
 3 Licomělice – 6,57 
   
Poznámka: Soutěž probíhala již tradičně dle speciálních pravidel SDH Licomělice. 

Družstvo po odstartování přijíždí k místu sání vozidlem (jako k požáru), 
sání se provádí z potoka, celková délka vedení je 8 hadic B a 2 C. Po 
sražení plechovek se plní cca 1 m2 kádě vodou. Po naplnění kádí musí 
strojník demontovat koš a doběhnout s ním k časomíře.  
Při našem útoku nedošlo k žádné větší chybě a proto jsme tuto soutěž 
(již po páté) zaslouženě vyhráli. 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
17.6.2005 – trénink družstva na hřišti a příprava hasičské soutěže 
 účast: Jirásek, Minařík, Jelínek, Handlíř P., Handlíř S., Horálek J., Hájek, Drtina T. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Soutěž: Hošťalovice 

Datum konání: 18. června 2005 
Druh sout ěže: O pohár starosty obce 
Účast – muži + ženy: 12 mužů + děti z Hošťalovic 
Složení družstva: Handlíř P., Minařík, Jirásek, Jelínek, Hokr, Horálek, Handlíř S. 
Umíst ění + čas v sekundách 1 Hošťalovice 19,69 + 25,82 = 45,51 
(uvedené časy nejsou p řesné): 2 Svinčany 21,79 + 28,43 = 50,22 
 3 Bousov 21,97 + 31,33 = 53,30 
 4 Hoješín 18,53 + 38,83 = 57,36 
Poznámka: Soutěž probíhala jako již tradičně dvoukolově, časy obou kol se sčítaly. 

V prvním kole byl prováděn útok dle současných pravidel požárního 
sportu, v druhém kole se soutěžilo dle starých pravidel – sání vývěvou, 
hadice v kolech a spojování mimo základnu. Vedení hadic bylo pouze na 
2 hadice B, terče elektronické srážecí. 
V soutěži mělo neuvěřitelnou smůlu družstvo z Hoješína, které po 
prvním kole zaslouženě vedlo, ale v druhém kole se jim bohužel 
porouchal stroj. V obou našich útocích se sice vyskytly nějaké chyby, ale 
dokázali jsme se se vším vypořádat a soutěž vyhrát. 
Na závěr soutěže se přihlížejícím divákům předvedlo družstvo mladých 
nadějí SDH Hošťalovice. Družstvo se dalo dohromady při průběhu 
soutěže, někteří nikdy hasičské náčiní neviděli a přesto předvedli velmi 
pěkný útok. Družstvo bylo složeno z dětí z Hošťalovic a chalupářů 
z Hošťalovic, pouze na stroji z bezpečnostních důvodů byl Jirásek. 
Vítězství v soutěži bylo jako již tradičně řádně oslaveno (pan starosta 
pohár naplnil), družstvo za vítězství obdrželo sud piva. 

SDH Hošťalovice děkuje všem sponzorům, OÚ Hošťalovice, panu starostovi, ale i  všem ostatním 
členům i nečlenům SDH Hošťalovice, kteří se finančně, pomocí nebo i jinak podíleli na pořádání 

soutěže v Hošťalovicích. Bez jejich pomoci bychom těžko mohli tuto soutěž pořádat.  
Zvláštní dík patří P. Minaříkovi za celkovou organizaci soutěže.  

 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
19.6.2005 – úklid po soutěži  
 účast: Jirásek, Handlíř S., Horálek, Drtina, Červ K., Jelínek 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2.-4.7.2005 – letní soustředění Stvořidla 2005 
 účast: Jirásek + Lenka , Jelínek + Olga, Handlíř P. + Šárka, Hájek + Andrea 
 hosté: Tomáš Vítek + Renata, Jirka Vacek 
   děti: Anička, Olinka, Pavlínka, Renatka, Týna, Monička 
 
 Soustředění pobíhalo v tábořišti Stvořidla na řece Sázavě. Programem soustředění byla 
především kanoistika, ale i turistika a táborničení.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Soutěž: Štěpánov 

Datum konání: 5. července 2005 
Druh sout ěže: Liga okresu Chrudim + o pohár 
Účast – muži + ženy: 29 M + 6 Ž  
Složení družstva: Handlíř P., Jelínek, Jirásek, Hájek, Hokr, Minařík, Handlíř S. 
Umíst ění + čas v sekundách 1 Seč I - 25,60 
(uvedené časy nejsou p řesné): 2 Štěpánov D – 26,48 
 3 Seč II – 27,65 
 9 Hošťalovice  (v lize 7.místo) – 31,22 
Poznámka: Při našem prvním pokusu do ligy došlo bohužel k poruše terče, proto byl 

podán protest a náš pokus byl opakován. Při útoku nedošlo k žádné 
závažné chybě, ale náš čas byl oproti konkurenci pomalý. 
Po ligové soutěži proběhla ještě pohárová soutěž. Vzhledem k nepřízni 
počasí bylo však do této soutěže nominováno prvních 8 mužstev, tedy 
bez nás.  

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
6.7.2005 – úklid pohárů v hostinci 
 účast: Jirásek, Jelínek, Handlíř P., Orsák, Pejřimovský, Minařík, Polák Josef 
 

Tato akce se konala z důvodu celkové rekonstrukce podlahy a chladícího zařízení v hostinci, 
proto bylo nutné vyklidit výčepní místnost (včetně našich pohárů) a připravit ji na tuto rekonstrukci.  

V rámci rekonstrukce byla nakonec ve výčepu a sociálním zařízení hospody položena i nová 
dlažba, což financoval hasičský sbor. Po ukončení prací zhotovil pan Polák Josef nové police na 
poháry a ty byly vyčištěny a opět vystaveny ve výčepu hospody. 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
9.7.2005 – dětský den na hřišti v Hošťalovicích 
 účast členů sportovního družstva: Jirásek, Minařík, Handlíř P. a S. 
 
 Akci pořádala skupina obecního úřadu pod vedením L. Chudoby. Členové sportovního 
družstva SDH Hošťalovice připravili pro zúčastněné děti specielní disciplínu - požární útok. Děti 
soutěžili ve dvojicích a za pomocí džberové stříkačky sráželi plechovky. První 3 dětské týmy obdržely 
od SDH diplomy a všechny děti obdrželi mimo hlavních cen pořadatelů ještě meloun. 
 
Umístění v soutěži dětí: 1. místo – Danihelka P. + Chudoba M. 
                                       2. místo – Vítková V. + Chudobová A. 
                                       3. místo – Beran L. + Scholl N. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soutěž: Konopá č 

Datum konání:  ??  července 2005 
Druh sout ěže: O pohár 
Účast – muži + ženy:  Nepoznamenáno 
Složení družstva: Handlíř P.,  Handlíř S. 
Umíst ění + čas v sekundách 1  
(uvedené časy nejsou p řesné): 2  
 3  
   
Poznámka: 2 členové našeho družstva zastoupili alespoň symbolicky SDH 

Hošťalovice na této soutěži. Družstvo sice pod jménem SDH 
Hošťalovice nesoutěžilo, ale bratři Handlířovi vypomohli v družstvu č.II 
Konopáče. 

 
 
 
 

Soutěž: Seč  

Datum konání: 19. července 2005 
Druh sout ěže: Liga okresu Chrudim  (noční soutěž) 
Účast – muži + ženy: Nepoznamenáno 
Složení družstva: Handlíř P., Drtina T., Jirásek, Hájek,     (SDH Svinčany), Minařík, Handlíř 

S. 
Umíst ění + čas v sekundách 1 Zbožnov – 26,96 
(uvedené časy nejsou p řesné): 2 Blatno – 28,13 
 3 Hoješín – 28,48 
 13 Hošťalovice – 39,16 
Poznámka: Jelikož opět nebylo možné sestavit družstvo z vlastních členů, vypomohl 

nám na soutěži člen SDH Svinčany. Bohužel útok se mu nepovedl, 
zaostal na základně a došlo ke zranění jeho prstu ruky. 

 
 
 
 

Soutěž: Chrudim  

Datum konání: 3. září 2005 
Druh sout ěže: Liga okresu Chrudim   
Účast – muži + ženy: Nepoznamenáno 
Složení družstva: Poláková Renata (SDH Morašice), Jelínek J., Minařík, Pavel ? (SDH 

Morašice), Hokr, Handlíř S., Hanzlík S. (SDH Bousov) 
Umíst ění + čas v sekundách 1 Seč I – 26,48 
(uvedené časy nejsou p řesné): 2 Blatno – 26,61 
 3 Hoješín – 27,82 
  Hošťalovice – 43,63 
Poznámka: Na této soutěži se bohužel nepovedlo S.Handlířovi správně naplnit terč, 

jelikož druhý proudař, což byla opět výpomoc cizího sboru, nastříkal 
v čase přibližně 29 s. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Soutěž: Slatiňany 

Datum konání: 17. září 2005 
Druh sout ěže: Liga okresu Chrudim   
Účast – muži + ženy: Nepoznamenáno 
Složení družstva:  Jirásek,  Minařík, Handlíř S., Horálek, Hokr 
Umíst ění + čas v sekundách 1  
(uvedené časy nejsou p řesné): 2  
 3  
 -- Hošťalovice – nesoutěžili jsme 
Poznámka: Na tuto soutěž jsme se dostavili pouze v počtu 5 členů. Měli jsme sice 

domluvenou výpomoc z ostatních družstev, ale vzhledem k časovým 
průtahům soutěže (porucha časomíry), zápisu družstva až do druhé 
desítky a slíbené pomoci na stavbě RD našeho člena, rozhodli jsme se 
soutěže nezúčastnit a odjet zpět domů.  

 
 
 
 

Soutěž: Morašice 

Datum konání: 1. října 2005 
Druh sout ěže: Liga okresu Chrudim + o pohár  
Účast – muži + ženy: Nepoznamenáno 
Složení družstva: Handlíř P.,Drtina, Jirásek, Jelínek, Minařík, Hanzlík (SDH Bousov), 

Handlíř S. 
Umíst ění + čas v sekundách 1 Seč – 24,49 
(uvedené časy nejsou p řesné): 2 Lukavice – 26,16 
 3 Hošťalovice – 28,01 
   
  V pohárové soutěži jsme obsadili 4. místo, opět vyhrála Seč. 
Poznámka: Na této soutěži se nám vždy dařilo a ani letos tomu nebylo jinak. 3. 

místo v ligové části soutěže bylo velmi dobré (po trápení v celé sezoně) 
a nebýt pár drobných chyb v rozstřelu, tak i tam to mohlo být lepší než 4. 
místo. 

 
 

Soutěž v Morašicích, která je tradičně poslední v sezoně, byla opět řádně oslavena. Pilo se 
v Morašicích, u Jardy na stavbě, u Jirky pod novou pergolou a někteří vydrželi ještě i do hospody. 

 
20.11.05 připravil Jirásek a Minařík techniku na zimní provoz – vypuštění čerpadel stříkaček a 

napuštění fridexu. 
 
2.12.05 byla tradičně zakončena sezona u piva a občerstvení v hospodě v Hošťalovicích, kde 

se povídalo, promítalo, pilo a pojídalo atd. 
 
 
 
 
 
 
 
Moje pam ěť už není co bývala, takže mi prosím promi ňte chyby nebo jiné nedostatky, 

které zde objevíte. D ěkuji Jirásek . 
 
 
 
 


