
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 

 
Úvodník : 
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo Hasičského zpravodaje v roce 2013. Také v tomto roce vás jeho prostřednictvím 
chceme informovat o činnosti našeho sboru i o některých dalších akcích v naší obci. Budeme vám přinášet zprávy 
z proběhlých soutěží , najdete zde  pozvánky na různé akce i aktuální informace ze schůzí výboru sboru. Zároveň od našich 
čtenářů přivítáme jakékoliv připomínky k obsahu i  nápady na doplnění Hasičského zpravodaje. 

 
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 
 

Výbor SDH Chaloupky svolal výroční valnou hromadu na  sobotu 5. ledna 2013 od 18 hodin do sálu hostince na Chaloupkách. 
Tohoto jednání se zúčastnilo celkem 28 členů sboru (z toho 13 členů výboru), 21  Plamínků a 28 hostů (zástupci okolních sborů, 
zástupci OÚ Chaloupky, někteří sponzoři a rodiče dětí). Jednání naší valné hromady navštívil také zástupce Okresního sdružení 
v Berouně a člen výkonného výboru  p. Bohuslav Vokáč z SDH Komárov. 
Valnou hromadu zahájil jednatel sboru p. Milan Janda, který všechny přítomné přivítal a poté je seznámil s programem. Po 
tomto úvodu následovalo kulturní vystoupení nejmenších Plamínků, které si připravili společně se svým vedoucím.  Jana a 
Ondra Pekárkovi, Jana Březovská a Deniska Sluková zahráli několik písniček na zobcové flétny a také na kytary, kdy své hraní 
doprovodili ještě zpěvem. 
Dalším bodem programu byly zprávy funkcionářů. Hlavní zprávu o činnosti našeho sboru v roce 2012 přednesl starosta sboru  p. 
Karel Štochl, následovala zpráva velitele sboru p. Milana Pekárka, v níž informoval o činnosti JSDH a o účasti družstev mužů a 
žen v hasičských soutěžích. Zprávu o hospodaření sboru předložila hospodářka p. Lenka Jandová.  Dalším řečníkem byl vedoucí 
malých Plamínků p. Milan Pekárek, který ve své zprávě nezapomněl vyzdvihnout všechny úspěchy malých hasičů v loňském roce 
a také poděkoval všem sponzorům za poskytnutou finanční podporu. Zprávu revizní komise přednesl p. Filip Burda a týkala se 
kontroly hospodaření sboru.  
Následujícím bodem byl návrh na doplnění výboru sboru novým členem Petrem Jandou, který již několik let pracuje jako 
instruktor malých Plamínků. Návrh byl valnou hromadou jednohlasně přijat. Zároveň byl přijat návrh na zvolení p. Filipa Burdy 
náměstkem starosty sboru s tím, že dosavadní náměstek p. Vladimír Pražák převezme funkci člena revizní komise a kulturního 
referenta. Jaké je tedy složení nového výboru sboru? 
 
  

Štochl Karel 
  

starosta 

Burda Filip 
  

náměstek starosty 

Pekárek Milan 
  

velitel, vedoucí mládeže 

Janda Milan 
  

jednatel 

Chvojka Jiří 
  

vedoucí mládeže 

Jandová Lenka 
  

hospodářka, kronikářka 

Ryšavý Ladislav 
  

preventář 

Novák Ondřej 
  

člen 

Hausner Zdeněk 
  

člen 

Janda Petr 
  

člen 

Chvojka Vladimír 
  

předseda revizní komise 

Pražák Vladimír 
  

člen revizní komise, kulturní referent 

Burda Jindřich  
  

člen revizní komise 
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Pak již přišlo na řadu předávání ocenění. Nejprve dostala medaili z rukou zástupce OSH Beroun p. Bohuslava Vokáče Pavlína 
Chvojková, a to za vítězství v krajském kole výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Po předání této ceny 
pokračovalo ocenění nejlepších Plamínků v celoroční bodovací soutěži jednotlivců.  
 

MLADŠÍ ŽÁCI : 
1. Ondřej Pekárek  177 b. 
2. Natálie Lukešová  170 b. 
2. Jana Pekárková     170 b. 
3. Barbora Pražáková    161 b. 

 

STARŠÍ ŽÁCI : 

1. Lukáš Burda     176 b. 
2. Pavel Procházka     172 b. 
3. David Štrencl     150 b. 

 

DOROSTENKY : 

1. Anna Burdová     179 b. 
2. Pavlína Chvojková    145 b. 
3. Petra Vondřičková       95 b. 

 

 
DOROSTENCI : 

1. Ondřej Dobrý     166 b. 
2. Petr Janda     160 b. 
3. Adam Štěpnička     157 b.

Všichni Plamínci dostali za celoroční činnost diplom, čokoládu a drobné dárky, první tři ještě medaili a pohár. Medaile a ceny 
předávali starosta sboru p. Karel Štochl , vedoucí Plamínků p. Milan Pekárek a nově zvolený člen výboru p. Petr Janda. 
 

   

 
V diskusi pak vystoupili zástupci sborů z Komárova, Oseka, Hvozdce, Zaječova a Jiviny,  aby pozdravili jednání naší valné 
hromady, za Obecní úřad Chaloupky promluvila p. ing. Alena Pražáková, p. Březovská poděkovala za rodiče dětí. Dalším 
příspěvkem do diskuse byla zpráva našeho čestného člena výboru p. Františka Štycha  o zájezdech do divadel a dalších 
kulturních akcích v loňském roce. P. Vokáč přednesl informace z OSH Beroun. 
Tím byl program valné hromady u konce a následovalo schválení návrhu usnesení, který valné hromadě předložil p. Milan 
Pekárek. Na závěr valné hromady bylo všem přítomným podáno občerstvení a pak následovala volná zábava. 
 
Fotografie z výroční valné hromady najdete na známé adrese :  www.sdhchaloupky.rajce.net 

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

 
SILVESTROVSKÝ POCHOD 
 

Vrátíme se ještě krátce k závěru loňského roku, kdy se poslední prosincovou sobotu 29.12.2012 uskutečnil 1. ročník 
„Silvestrovského pochodu“ malých Plamínků. Trasu pochodu připravili vedoucí a vedla přes Záskalský rybník na hrad Valdek, 
kde byla zastávka na odpočinek a kde si děti opekly buřty na ohýnku. Potom se pokračovalo lesní cestou Polákovou až do Malé 
Vísky a odtud zpět na Chaloupky k hasičské zbrojnici.  
Procházka se konala za krásného počasí a po vánočních svátcích byla pro všechny účastníky velmi vítanou akcí. Doufáme, že se 
nám podařilo založit novou tradiční akci, která se bude každoročně opakovat a které se budou rádi účastnit nejen malí Plamínci. 
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HASIČSKÝ BÁL A DĚTSKÝ REJ MASEK 
 

V sobotu dne 16. února 2013 se v sále hostince na Chaloupkách konala každoroční tradiční akce hasičů – 77. hasičský bál. 
Začátek byl ve 20.00 hodin, k tanci a poslechu hrála kapela HEJ BAND Jiřího Hejtmánka, vstupné bylo 100,- Kč. Zábava přilákala 
108 platících návštěvníků. 
Již předchozí neděli 10. února obešlo 11 hasičů a 1 hasička   s pozvánkami Chaloupky a okolní osady, aby na bál osobně 
pozvali všechny občany. Děkujeme tímto všem, kteří na hasičský bál přispěli jakoukoliv částkou. Vážíme si důvěry, kterou 
občané k organizaci hasičů v Chaloupkách mají.  
Součástí bálu byla tradičně bohatá tombola. O tu se letos starali Lenka Jandová, Marcela Špatenková a Milan Janda. Letos se 
nám sešlo 260 cen, ceny věnovali např.  p. Miloš Kment, p. Tomáš Fairaisl, p. Miloslav Smetana, p. Vladimír Ungr, p. Miroslav 
Mraček, p. Ladislav Mudra, p. Pavel Procházka,  p. Dana Fraitágová a další. Hasičský sbor nakoupil ze svých prostředků salámy, 
tlačenky, vína a okurky, spoustu dalších cen věnovali členové SDH i ostatní občané ( např. DVD, čepice, kalendáře, trička, vína 
nebo skleničky ). Děkujeme tímto všem, kteří nám do tomboly přispěli. 
V salonku byla pro návštěvníky bálu otevřená šatna. Poděkování patří šatnářkám p. Kratochvílové a p.Chvojkové, které nám 
každý rok pomáhají tuto službu zabezpečit. Výtěžek ze šatny byl předán do pokladny sboru a bude použitý na potřeby malých 
Plamínků. 
 
Následující den po bálu, tedy v neděli 17. února 2013, se od 14 hodin konal tradiční maškarní rej pro děti. Do vyzdobeného sálu 
v hospodě přišlo asi 50 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. Vstupné bylo dobrovolné, každé z dětí dostalo u pokladny balónek 
a tatranku, rozdávaly se také bonbony a drobné dárky.   
Děti, které přišly převlečené za princezny, víly, vodníky, piráty, čarodějnice, berušky a jiné pohádkové a filmové postavy nebo i 
bez masek, vesele dováděly při hudbě p. Libora Dbalého a Karla Štochla. Letošní novinkou byl pan vodník, který měl pro děti 
připraveno spoustu her a soutěží ( např. chytání rybiček na udici, balancovník, hopsání na gymnastických míčích, závody s míčky 
na lžíci atd. ). Děti byly tímto programem nadšené a s radostí se do soutěží zapojovaly. Hrálo se, soutěžilo a tancovalo až do 17 
hodin. 
Letošním zpestřením maškarního reje pro dospělé návštěvníky byl prodej tomboly. Jednalo se o neprodané lístky ze sobotního 
bálu, které nám zbyly vzhledem k menší návštěvě a velkému počtu cen. Nabídli jsme je tedy  rodičům a prarodičům dětí. Řada 
z nich přivítala možnost vyhrát hodnotné ceny, takže lístky byly během krátké doby prodány.  
 
 

   
 
 

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, 
zejména malých Plamínků. 
 
 
 

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

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA OKRSKU 
 

 

Výroční valná hromada komárovského okrsku se uskutečnila v sobotu 23. února 2013 v sále 
hostince na Chaloupkách. Přítomni byli zástupci všech sborů okrsku a také zástupce výkonného 
výboru OSH Beroun p. Bohuslav Vokáč.  
Svoje výroční zprávy přečetli starosta okrsku, velitel okrsku, dále byla přečtena zpráva hospodaření 
a zprávy jednotlivých sborů okrsku. Zprávu za náš sbor přednesl velitel p. Milan Pekárek. V diskusi 
hovořil p. Vokáč za OSH Beroun. 
Další schůze, kde se vyřeší termín okrskového cvičení a okrskové soutěže, se bude konat 22. března 
2013 v 19.00 hodin v hasičské zbrojnici v Komárově. 
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POZVÁNKA 
 

NA SOUTĚŽ MALÝCH HASIČŮ O NEJRYCHLEJI SMOTANOU HADICI 
 

VELIKONOČNÍ MOTÁNÍ 2013 
 

TERMÍN:    sobota 30. 3. 2013 
MÍSTO:    sál restaurace Chaloupky 
PREZENCE:    8,15 - 8,45 hod. 
ZAHÁJENÍ:    9,00 hod. 
KATEGORIE:   DÍVKY - 1. - 3. třída, 4. - 6. třída , 7. - 9. třída 

CHLAPCI - stejné kategorie     
 

Počet pokusů je nejméně tři (podle počtu závodníků). Hadice dodá pořadatel. První tři jednotlivci v 
každé kategorii připisují body družstvu (3, 2, 1). Nejvyšší počet bodů určí vítěze v soutěži družstev. 
 

PŘÍPADNÉ DOTAZY: Milan Pekárek, tel. 777 314 055 
 

 

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

PLAN  SOUTĚŽÍ  A  OSTATNÍCH  AKCÍ  NA  JARO  A  LÉTO  2013 

 
 

Datum SDH - OSH Akce 

   

duben 2013 OSH Beroun Školení rozhodčích pro PS 

13. dubna 2013 OSH Beroun Školení vedoucích mládeže a rozhodčích pro hru Plamen 

17. dubna 2013 OSH Beroun Vyhodnocení soutěže „PO očima dětí“ 

květen 2013 Okrsek Komárov Okrskové kolo v PS (ženy, muži) 

25. května 2013 Chaloupky Staročeské máje 

1. června 2013 OSH Beroun Okresní kolo v PS  (ženy, muži a dorostenci), Hořovice 

6. června 2013 
HZS Středočeského 
kraje, ÚO Beroun 

Krajská soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, 
Hořovice 

8. června 2013 OSH Beroun II. kolo hry Plamen, Hořovice 

15. června 2013 Záluží 13. ročník Zálužského poháru družstev žáků a staré gardy 

15. - 16. června 2013 OSH Rakovník Krajské kolo v PS 

21. – 23. června 2013 OSH Beroun Krajské kolo hry Plamen, Hořovice 

červen  2013 Chaloupky Memoriál Adolfa Jandy 

srpen 2013 Chaloupky Letní tábor ve Smetanově Lhotě 

24. srpna 2013 Záluží 2. ročník starosty obce v požárním sportu mužů a žen 

září 2013 Chaloupky Memoriál J. Kůtka a J. Pose 

říjen 2013 OSH Beroun I. kolo hry Plamen – branný závod 

27. listopadu 2013 OSH Beroun Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnějšího dráčka Soptíka“ 

 
Zdroj :   www.oshberoun.mistecko.cz,   www.dh.cz  
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Výbor SDH Chaloupky  srdečně blahopřeje svým členům, kteří v lednu a v únoru 
oslavili 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.  
 
7. ledna    Petr Franta    40 let 
20. února  Lenka Kmentová   40 let 
 

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

PLETENÍ KOŠÍČKŮ 
 
Ve čtvrtek 14. března v 17.00 hodin se v klubovně na chaloupeckém hřišti konal kurs pletení z pedigu pro děti. Kurs  byl 
uspořádán na základě  četných dotazů rodičů a zájmu samotných dětí. Pletení se zúčastnilo i několik malých Plamínků, zejména 
těch mladších. Děti i některé maminky si pod vedením lektorky sl. Hanky Pechové z Domečku Hořovice vyrobily košíček s mašlí 
na velikonoční vajíčka.  
O tuto netradiční akci, která se konala pro děti vůbec poprvé, byl poměrně velký zájem, zúčastnilo se jí celkem asi 15 dětí a 
rodičů, takže klubovna byla zaplněna do posledního místa. Za zapůjčení židlí děkujeme panu Froňkovi a panu Procházkovi.  
Všem přítomným se akce líbila, děti si při pletení počínaly velmi šikovně a tak si domů odnášely moc pěkné výrobky. Kdyby to 
bylo jako ve škole, všichni by dostali jedničku s hvězdičkou.            ( Blanka Vacurová ) 
 

 

    
 

 

Ostatní fotografie najdete na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 
 

           
******************************************************************************************************** 
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Informace pro divadelní příznivce 

           pro rok 2013 
 
 
Vážení divadelní přátelé, 
dovolte, abychom vás informovaly o divadelních představeních, z nichž některá byla naplánována již v roce minulém a to naším 
předchůdcem, p. Františkem Štychem. 

 Především se jedná o divadelní představení „Dáma s kaméliemi“, které má v repertoáru Divadlo Antonína Dvořáka 

v Příbrami, které bylo původně naplánováno na březen 2013. V tomto měsíci však toto 

představení nebylo hráno na této scéně pro hostování na scénách jiných divadel v rámci 

Středočeského a Ústeckého kraje. Konečně v měsíci dubnu se toto představení bude opět 

v Divadle A. Dvořáka hrát a to pouze v uvedeném termínu, bližší údaje jsou uvedeny níže: 

Termín: 25.4.2013 (čtvrtek) v 19 hod., cena vstupného 150,- Kč, cena jízdného 110,- Kč. Cena 

jízdného se netýká těch zájemců, kteří si jízdné předplatili již v roce 2012, těm jsou 

samozřejmě rezervovány vstupenky tak, jak bylo slíbeno.  

Odjezd autobusu v 17,30 hod. z obvyklých míst – Chaloupky, dále Ptákov, Komárov, 

Hořovice – o několik minut později. Vstupenky byly objednány, zaplaceny a převzaty, takže  

tímto zahajujeme jejich prodej za výše uvedených podmínek. 

 

 Dne 30.3.2013 se mimo náš plán uskuteční zájezd do Kulturního klubu v Žebráku, od něhož jsme obdrželi mimořádnou 

nabídku na odběr 40ti kusů vstupenek  na  divadelní představení „Podskalák“. Všechny vstupenky byly ve velmi krátké 

době rozebrány a i přes naši prosbu na vyšší počet vstupenek, nám nemohl Kulturní klub vyhovět, neboť o představení byl 

velký zájem a další vstupenky již neměli. Odjezd autobusu: 17,00 hod. - Neřežín, 17,05 hod. – Chaloupky, 17,10 hod – 

Ptákov.  

 

 Dále se jedná o divadelní představení v Divadle J.K. Tyla v Plzni. Po vyhodnocení ankety, které se 

někteří z vás zúčastnili, vyšel vítězně Moliérův „Lakomec“. Toto představení se uskuteční dne 

1.6.2013 (sobota) od 19ti hod., cena vstupného 190,- Kč, cena jízdného 140,- Kč. Cena jízdného se 

ani v tomto případě netýká těch zájemců, kteří si jízdné předplatili. Zájemci se mohou o vstupenky 

začít hlásit již nyní.    Odjezd autobusu v 17,30 hod. z obvyklých míst – dále Chaloupky, Ptákov, 

Komárov – o několik minut později. 

Ještě bychom vás chtěly  informovat o budoucí akci, kterou uskutečníme v září, případně v říjnu. Bude 
se jednat o představení na některé ze scén Národního divadla (ND, Stavovské-dříve Tylovo, Nová scéna, 
Státní opera, Divadlo Kolowrat). O výběru představení, (bude to činohra, nebo opera, případně, pokud se nám to podaří 
zkombinovat, tak obojí), přesném termínu a cenových  podmínkách, budete včas informováni. 
Vážení přátelé, v případě vašeho zájmu,  jakýchkoliv dotazů ohledně představení, dopravy atd., se na nás můžete kdykoliv 
obrátit, buďto osobně, telefonicky nebo mailem. Stejně tak velice uvítáme vaše náměty a nápady na představení, které byste 
chtěli v budoucnu vidět apod.  
Hodně příjemných zážitků přejí 
Ing. Jitka Ramešová, Ptákov č.p. 30, telefon: 311 573 608, mobil 607 954 152,  mail: ramesova.jitka@seznam.cz 
 a  Blanka Vacurová – telefon 728 332 342, mail: b.vacurova@seznam.cz 

 
 
 

 

 

 
 

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

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