
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 
 

 
Vážení čtenáři , 
poslední číslo Hasičského zpravodaje, které vychází v době očekávání nejkrásnějších svátků v roce, dává 
redakci prostor poděkovat všem za zájem o práci hasičů v naší obci. Současně vám přejeme příjemné 
prožití vánoc, veselého Silvestra a v novém roce pevné zdraví a spokojenost v osobním životě. 
Všechny naše členy si dovolujeme pozvat na výroční valnou hromadu a věříme, že účast bude snad větší  
než na minulých schůzích. Také vám přinášíme zprávy o činnosti sboru v minulých dvou měsících. 
 

 
SLOVO  STAROSTY  SBORU 

 
Redakce Hasičského zpravodaje požádala starostu sboru p. Karla Štochla, aby se v úvodu 
tohoto vánočního vydání  stručně ohlédl za právě končícím rokem 2012  a zhodnotil svůj 
první rok působení ve funkci starosty. Položili jsme mu dvě otázky: 
1) jak hodnotí činnost sboru v uplynulém roce 2012? 
2) co přeje členům SDH a ostatním občanům v novém roce 2013? 
 
Karel Štochl nám zodpověděl naše dotazy takto: 

  
1. Uplynulý rok hodnotím uspokojivě, práci našich členů výboru bych ocenil na výbornou. Zejména bych vyzdvihnul členy 

starající se o Plamínky, i když jejich práce není moc vidět, je velmi náročná a je třeba jim za ni poděkovat. Ale abych 
nezapomněl, chtěl bych dále poděkovat všem aktivním členům, kteří pomáhají dle svých možností, a dále zejména 
Obecnímu úřadu, který nás finančně i technicky podporuje a s jehož pomocí jsme mohli letos uspořádat pro děti letní 
týdenní tábor ve Smetanově Lhotě. Podrobnější hodnocení roku uslyšíte ve zprávách jednotlivých členů výboru na 
výroční valné hromadě, na kterou srdečně zvu všechny členy sboru i ostatní občany. 

  
2. Do nového roku přeji všem občanům samozřejmě pevné zdraví, hodně štěstí, klidu, spokojenosti a  spoustu osobních i 

pracovních úspěchů a členům našeho sboru přeji co nejlepší podmínky při plnění jejich úkolů, hodně úspěchů v jejich 
činnosti a zasloužené uznání za jejich práci a obětavost. 
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ÚKLID PŘÍRODY 

 
V sobotu 3. listopadu 2012 v devět 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.  Tentokrát se uklízel les kolem Záskalské nádrže a 
okolí rybníka Noviny u Hvozdce.  Vedoucí  dětí  Milan Pekárek a Petr Janda zajeli uklidit také odpočívadlo u hradu  Valdek,  kde 
jsme při pochodu „Chaloupecká stopa“ objevili nepořádek a rozházené odpadky. 
 
Děti se rozdělily na dvě skupiny : mladší žáci uklízeli trasu od skály kolem Záskaláku a dále okolí lesní cesty do Hvozdce, starší 
žáci a dorostenci začali s úklidem ve Hvozdci a pokračovali lesem směrem k rybníku Noviny. Tady se obě skupiny sešly  a vyčistily 
společně ještě okolí rybníka. 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 390 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.               (lj)    
        
 

 

   
 

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

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

SCHŮZE A ŠKOLENÍ V LISTOPADU 
   
12. listopadu se zúčastnil velitel Milan Pekárek Odborné rady velitelů (ORV), které je členem. Zde se hodnotil uplynulý rok 
hasičských soutěží a vypracoval se plán na rok následující. 
 
16. listopadu se uskutečnilo setkání starostů sborů na OSH v Berouně. Za náš sbor se tohoto setkání zúčastnil  Milan Pekárek, 
protože starosta i místostarosta našeho SDH byli pracovně zaneprázdněni. Na tomto jednání  přednesli své referáty 
místostarosta OSH p. Mrkáček , vedoucí odborných rad, byla přečtena finanční zpráva. V průběhu schůze byl zvolen do 
výkonného výboru člen SDH Komárov p. Bohuslav Vokáč. 
 
24. listopadu v sále hospody v Jivině proběhlo školení pro okrsek Komárov. Školení prováděl  Jindřich Pacák (HZS Hořovice), 
tématem byla teorie dálkové dopravy vody a nebezpečí na požářišti. Této akce se naší jednotky zúčastnili: Milan Pekárek, Karel 
Štochl, Milan  Janda, Petr Janda, Ondřej Novák, Zdeněk Hausner a Ladislav Mudra st. 
 
29. listopadu v salonku hospody v Chaloupkách proběhla schůze okrsku Komárov.  Jednání  se z našeho sboru zúčastnil jen 
Milan Pekárek. Hlavním tématem bylo sdělení termínů výročních valných hromad sborů a stanovení termínu výroční valné 
hromady okrsku, která bude 23.2.2013 v 18.00 hod. v hospodě v Chaloupkách. 
 
30. listopadu se uskutečnilo setkání rozhodčích a členů odborných rad v restauraci U Zímů ve Zdicích, aby zde provedli 
hodnocení uplynulého roku, jak v soutěžích dospělých, tak i dětí. Starosta OSH p. Špaček připomněl, že v roce 2013 čeká OSH 
Beroun krajské kolo Hry Plamen, a tak bude potřebná každá pomocná ruka.  Z našeho sboru se zúčastnili:  Milan Pekárek, 
Zdeněk Hausner a Milan  Janda. 
 
1. prosince proběhla na HZS Hořovice pracovní porada velitelů, kde se probírala témata: např. nové poplachové plány nebo 
hodnocení námětových cvičení (naše jednotka se zúčastnila cvičení na Valdek s CAS 25). Velitel JSDHO Chaloupky Pekárek M. 
byl přítomen této porady.             (mp) 
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SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO DRAKA SOPTÍKA  

 
Také v letošním roce se malí  Plamínci  zúčastnili již  VII. ročníku soutěže „O nejkrásnějšího draka Soptíka“,  kterou vyhlašuje 
OSH Beroun – odborná rada mládeže.  Soutěž probíhala od  6. října do 26. listopadu a měla tři kategorie :  mladší žáci,  starší 
žáci + dorost a SDH. Úkolem dětí bylo vyrobit nebo namalovat draka Soptíka. 
 
Na poslední listopadové schůzce malých Plamínků 17. listopadu byly výkresy vyhodnoceny. Základního kola této výtvarné 
soutěže se zúčastnilo 17 dětí v kategorii mladších i starších žáků. Do okresního kola postoupily tyto práce : 
 

Kategorie mladší žáci :       Kategorie starší žáci : 
 
 

1. Monika Štrenclová      1. Lukáš Burda 
2. Denisa Sluková, Kateřina Vurmová    2. Tereza Plecitá 
3. Jana Pekárková, Jana Březovská    3. Tomáš Šlapák 

 
Do okresního kola se zapojily se svými pracemi děti z 11 sborů. Letos jsme bohužel neměli štěstí jako v minulých ročnících a 
práce našich Plamínků se neumístily na žádném z předních míst. Přesto všem děkujeme a vítězům základního kola gratulujeme! 
 
 

                        
 
 
 
 

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

VÝLET DO AQUAPARKU V ČESTLICÍCH 
 
Výlet do Aquapalace Čestlice v Praze byl naplánován na pátek 23. listopadu. Cíl cesty byl vybrán na návrh dětí, protože většina z 
nich tento aquapark už  navštívila a vždy se jim tu velmi líbilo. Někteří, zejména nejmenší Plamínci, s námi jeli poprvé. Možnosti 
výletu do Prahy využily i některé další děti a jely s námi, zejména když se výlet konal místo školního vyučování. 
 
Hned po příchodu do bazénu se děti rozprchly po celém areálu. Nejvíce využívanými atrakcemi byly samozřejmě tobogány a 
skluzavky,  kde dováděly nejmenší děti a taky někteří rodiče, a pak také pirátská loď a „divoká řeka“. Ti starší si vyzkoušeli 
vlnobití ve velkém bazénu a „trychtýř“, nejoblíbenější  atrakcí se jako obvykle stalo plavání ve venkovním bazénu. Kdo měl hlad, 
mohl využít restauraci, která se nachází přímo v areálu vodního světa. 
 
Také letos jsme mohli využít probíhající akci ( celodenní vstupné v ceně tří hodin ) a tak děti dováděly ve vodním světě celé 
odpoledne až do 17 hodin. Domů jsme přijeli až kolem půl osmé. Všem se výlet líbil a určitě jsme tu nebyli naposledy.      (lj) 
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MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
 

V neděli 2. prosince se od 16 hodin konala v sále chaloupecké hospody tradiční „Mikulášská besídka“,  kterou pro děti uspořádal 
místní Obecní úřad.  Besídky se zúčastnilo celkem asi 60 dětí i dospělých z Chaloupek i okolních obcí, mezi nimi i někteří malí 
Plamínci, zejména ti nejmenší.  
Na úvod besídky bylo připraveno loutkové divadelní představení p. Aleše Bílka z Olešné,  který dětem zahrál známou  pohádku 
"Zvířátka  a loupežníci". Po skončení představení si děti mohly loutky prohlédnout a samy vyzkoušet. Potom už přišli do sálu 
Mikuláš  a dva čerti a po chvilce strašení se pustili do nadělování. Každé z přítomných dětí dostalo za básničku nebo písničku 
vánoční balíček se sladkostmi.                (lj) 

 

      
 
 

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

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

ZÁJEZDY DO DIVADEL 
 

19. ledna 2013 se uskuteční představení muzikálu  „Lucrezia Borgia“   v Divadle Hybernia s Bárou Basikovou v hlavní roli. 
Většina vstupenek je již rozprodána. Přesto vám nabízíme jako vánoční dárek dvě vstupenky za zlevněnou cenu 900,- Kč včetně 
jízdného. Upozorňujeme, že představení začíná již v 18 hodin, proto odjezd autobusu bude již v 16.30 hodin od hostince 
v Chaloupkách. Vstupenky získáte u p. ing. Jitky Ramešové na Ptákově. 
 
Další představení se bude konat v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Bude to činohra podle známého románu Alexandra 
Dumase ml.  

„Dáma s kaméliemi“. 
 

Velký romantický tragický příběh inspiroval mimo jiné slavnou Verdiho operu La Traviata. Příběh kurtizány, která poznala 
pravou lásku, ale kvůli pokrytecké morálce společnosti i vinou svého podlomeného zdraví ji nemohla naplno prožít. V hlavní roli 
Markéty Gautierové se představí Sabina Laurinová. 
Představení se bude konat v březnu 2013, datum bude upřesněno. Kdo máte zájem o toto divadlo, uhraďte 260,- Kč buď p. ing. 
Jitce Ramešové nebo p. Blance Vacurové, a to co nejdříve. 
 
Jízdenky a vstupenky do divadel prodává : 
p. ing. Jitka Ramešová pro Ptákov, Kocandu a Komárov – tel. 311 573 608, 607 954 152 
p. Blanka Vacurová pro Chaloupky, Neřežín a Malou Vísku – tel. 728 332 342, e-mail: b.vacurova@seznam.cz 
 
 

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

 
Výbor SDH Chaloupky  srdečně blahopřeje svým členům, kteří v listopadu a v prosinci 
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.  
 
1. listopadu  Václav Matějka    70 let 
14. listopadu  Dušan Vurm   40 let 
1. prosince  Jiří Vurm   65 let 
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Dopřejte klidné svátky i hasičům aneb rady, aby u Vás na vánoce nehořelo 
 
V období vánočních svátků hoři velmi často odpady v kontejnerech, popelnicích, saze v komíně, zazděné trámy v komíně, ale i 
osobní auta, traviny a keře. Nejčastější příčinou těchto požárů je nedbalost dospělých. Většinou se jedná o špatnou manipulaci 
s otevřeným ohněm, kouření, zanedbání bezpečnostních předpisů. 
  

Na co dbát, abychom nemuseli během vánoc volat hasiče? 
 

V domácnostech je velké množství hořlavých materiálů, jako jsou koberce, záclony, čalounění. Požáry v bytech se velmi rychle 
šíří, proto je nutné v tomto období, kdy domovy prosvítí zapálené vánoční svíčky dbát maximální opatrnosti. 
  
Svíčky a prskavky 
Hořící svíčka nebo prskavky je otevřený oheň, proto je nesmíme nechávat bez dozoru. Vždy, když odcházíte z  domova nebo 
jdete spát, sfoukněte je. Případné převrácení svíčky může způsobit vznícení hořlavých materiálů v domácnosti. 
Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící 
přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.). Svíčky umístěte v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či 
jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. 
  
Adventní věnce  
Pamatujte, že adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny 
jenk dekoraci a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec vzplane, je velké. 
Pamatujte, že každý prodávaný výrobek musí být opatřen návodem k použití, kde se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně 
zacházet a jak ho správně používat.  
 
Vánoční pečení a vaření 
Opatrnost se vyplatí také při „přípravě“ vánoční pohody v kuchyni. Hasiči evidují každoročně požáry, kdy došlo ke vznícení 
potravin. Například v roce 2010 během tří vánočních svátků hasiči likvidovali 12 požárů, které byly způsobeny vznícením 
potravin. 
Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení 
především v obličeji a na rukách.  Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, mokrou 
utěrkou nebo plechem na pečení. Tím zamezíme přísunu kyslíku a oheň zhasne. 
  
Topidla a komíny 
Topidla a komíny byly během loňských vánočních svátků příčinou požárů v domácnostech hned dvacet krát! Nejčastější příčinou 
je nesprávná obsluha topidel i vznícení sazí v komíně. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky - žhavé částice 
odlétající z topidla mohou velice snadno zapálit dřevo či papír uskladněný v blízkosti kamen. 

Co dělat v případě požáru? 
 

Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, 
teprve potom majetek. 

Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasicí přístroje, hydrant na  
chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň neodřízl únikovou cestu. Pozor na 
elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny. Pokud dojde např. k požáru vánočního stromku s elektrickými svíčkami, musí 
se nejprve vypnout proud a teprve pak lze hasit. A pamatujte, zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy 
nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem! 

 Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu 
sami. 

 Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se 
stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah 
záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.  

 Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a 
nemohoucím osobám).  

 Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a 
dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník). 

 Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc 
zasahujícím hasičům.                                                  ( Zdroj : www.dh.cz ) 
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SLOVO  STAROSTY SH ČMS 

 
Končící adventní období nás pomalu přivádí ke svátečním stolům a také k zamyšlením 
nad tím, co se nám za uplynulých dvanáct měsíců podařilo a co bychom příště udělali 
lépe. Pokud se podíváme na kladnou část svého hodnocení, musíme konstatovat, že 
letos má daleko větší hodnotu, než v předchozích letech. Je to tím, že jsme splněných 
cílů dosáhli zvýšeným úsilím a umem vypořádat se se stále složitější ekonomickou 
situací. 

 Nářky na nedostatek financí jsou sice slyšet dnes a denně prakticky ve všech 
oblastech výrobního, obchodního i společenského dění. My jsme se však po celý rok 
snažili dělat tak, abychom to, co jsme si vytýčili před rokem, se ctí splnili. Šlo 

především o naplňování našeho hlavního poslání ochrany životů, zdraví a majetku bližních a zabezpečení všeho, co je k  tomu 
potřebné. Tedy odbornou přípravou počínaje a kulturním vyžitím konče. Myslím si, že do letošní výroční zprávy můžeme 
s čistým svědomím napsat - obstáli jsme. Nebylo to jednoduché – snížení dotací, omezení přísunu financí z dalších zdrojů, 
neradostné zvyšování cen potřebného materiálu a energií. Problémy řešené na nejvyšších stupních státu se lavinovitě šířily až 
do obcí, kde se starostové, kteří mají na paměti bezpečnost svých spoluobčanů, se museli pořádně ohánět, aby i hasičům dali 
adekvátní díl ze svého rozpočtu. 
 

Končí rok změn ve vedeních krajů a doufáme, že také ony přispějí svou přízní k našemu zabezpečení. Stále více si uvědomujeme, 
že aktivní kontakty na všech stupních nám dávají větší naději, že nejistý rozpočet bude stabilizovanější podporou těch, co vedou 
obce, kraje i republiku. Znamená to nevyčkávat, ale vlastní iniciativou ukázat, že prakticky v každé obci jsou lidé, kteří umějí 
něco udělat a za něčím si stát. Bezmála osm tisíc SDH, to už je nějaká síla. 
 

Najdou se však lidé, kteří tvrdí, že skutečných hasičů je daleko méně než udáváme v počtech svých členů. Za ty skutečné totiž 
považují pouze členy jednotek požární ochrany, a to někdy ani ne ve všech kategoriích. Osobovat si právo na to určovat, kdo je a 
není hasič je nekorektní a sobecké. Je to dokonce hanebné k těm, kteří jezdili k požáru kdysi ještě v montérkách a s obyčejnou 
helmou na hlavě. K těm, ke kterým chováme největší úctu a patří jim při jednání valných hromad čestná místa. Našimi členy 
jsou také ti, kteří svou dovedností umí dát dohromady starou zápřahovku, jdou na hlídku do divadla, přiloží ruku k  dílu při 
přestavbě hasičárny nebo opravě techniky, uvaří nám čaj nebo párek při soutěži požárního sportu anebo jsou skvělými 
organizátory kulturních akcí. A konečně, jsou tu deseti tisíce mladých hasičů, kterým věnujeme stěžejní pozornost. Jsme si 
vědomi toho, že žádný člen zásahové jednotky nespadne z nebe a ani ho nevyrobí žádná škola. Je to hlavně cílevědomá práce 
s mládeží a dětmi, která v nich pěstuje vztah a dává jim základy k jednomu z nejhumanitárnějších poslání. Přípravě těch, co 
jednou nastoupí po nás, se poctivě věnují další tisíce členů SH ČMS. Suma sumárum: pět se pro nás stále rovná 3 + 2. 
  
Milí hasiči a hasičky, 
členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, vám všem, bez rozdílu chci poděkovat za vše, co jste pro českou hasičinu 
udělali. Přeji vám a vašim blízkým hezké svátky a do nového roku úspěch vašemu konání, ať je to v zásazích při mimořádných 
událostech i v přípravě na ně, nebo při předávání zkušeností nastupující generaci. Kéž bychom se v následujícím roce mohli více 
věnovat spolkové činnosti a těch výjezdů by bylo co nejméně. 
Nechť se vám daří. K tomu vám přeji pevného zdraví a stále dobré rodinné zázemí.  

Váš Karel Richter, starosta SH ČMS 
                      ( Zdroj : www.dh.cz ) 
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Drazí přátelé,  
 
hodinky jsme si zase posunuli o hodinu zpět, každý den se nyní rychle krátí. Nese to 
s sebou zvláštní smutek, alespoň  pro ty kdo milují dlouhé letní dny plné světla, 
nabízející pocit volnosti a větších možností. Zároveň je to signál, že se blíží advent. 
Měsíc dlouhých večerů a temných rán, měsíc připrav na příchod Ježíše Krista. Adventní 
čas má v našem národě hlubokou duchovní tradici. Naši předkové nám zanechali 
dostatečné svědectví o tom, jak prožívat adventní dobu. Příroda na prahu zimy jakoby 
nám sama chtěla pomáhat ke ztišení a zamyšlení. Člověk si znovu může připomenout, 
že je nedokonalý a bez Boží pomoci ztracený. Je to důvod k novému navazování spojení, 
zvláště, bylo-li přerušené. Stále znova si uvědomujeme: Ježíš je blízko, nesmíme se 
s ním minout. Půjdeme mu naproti. Je třeba připravit cestu Pánu. Do našeho srdce 
můžeme připravit tuto cestu jen my sami. Snad můžeme přibrzdit rychlost našich vozů 
do té míry, že nepřehlédneme to, co jindy nevidíme. Třeba zjistíme, že žít úžasnou 

rychlostí postrádá smysl. Před sebou stejně neutečeme. Sebe sama pravdivě objevíme, když si na sebe počkáme.  
 
Doba adventní nám také nabízí možnost  dívat se dopředu, nikoli podléhat pokušení se jen ohlížet nazpět či zůstat stát na místě. 
Pohled dopředu se vzpřímeným postojem se nemusí obávat prázdna  a tmy, ale je předpokladem vyjít naproti tomu, který je 
pánem časů. Ježíš přichází ve stále nových podobách a zve nás k setkáním, která se nedají jednoduše naplánovat pouhým 
opakováním navyklého. Advent  je tedy příležitostí očistit náš zrak a učit se lépe vnímat Boží přítomnost ve stvoření. Je 
pozváním k plnějšímu poznávání, jak nevyčerpatelným zdrojem naši radosti je skutečnost, že Ježíš k nám přichází už teď a své 
přicházení završí na konci věků.  
 
Radostný advent a požehnané vánoční svátky Vám přeje a na cestu rokem 2013 žehná Stefan Wojdyla, kněz. 

  

Program v prosinci : 
 

 23. 12. 2012   -    4. adventní neděle  
15.00  hod.  -  Mrtník – kostel  -  Adventní koncert  ZUŠ  Josefa Slavíka  EJA CHORI JUBILEMUS  

 

 24. 12. 2012 
22.00 hod.   -  Mrtník - kostel   -  Půlnoční mše   
 

 25. 12. 2012  
14.00 hod.  –  Mrtník – kostel  -  Tradiční vánoční zpívání 
17.00 hod.  -   u vánočního stromečku U Kmentů na Ptákově.   
Slovem provází Jaroslava Prokopová. Hrají a zpívají Macechy a jejich přátelé.   
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