
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 

 
Úvodník : 
Vážení čtenáři,dostáváte do rukou první číslo Hasičského zpravodaje v roce 2012. Úvodem vám chceme dodatečně popřát 
mnoho zdraví, pracovních úspěchů a rodinného štěstí v novém roce 2012. Naše přání patří i novému výboru, s kterým vás 
v tomto čísle seznámíme ve zprávě z jednání výroční valné hromady. Po celý rok jsme vás seznamovali s úspěchy našich 
mladých hasičů a nyní přinášíme výsledek celoroční soutěže Plamínků. Mimo to máme pro vás i několik pozvánek.  
 
 
Výbor SDH Chaloupky svolal výroční valnou hromadu na  sobotu 14. ledna 2012 od 18 hodin do sálu hostince na Chaloupkách. 
Tohoto jednání se zúčastnilo 18 členů sboru (z toho 11 členů výboru), 24  Plamínků a 22 hostů (zástupci okolních sborů, zástupci 
OÚ Chaloupky a rodiče dětí). 
Valnou hromadu zahájil jednatel sboru p. Milan Janda a seznámil všechny přítomné s programem. Po tomto úvodu následovalo 
kulturní vystoupení nejmenších Plamínků, kteří si pod vedením svého vedoucího Milana Pekárka připravili veselou básničku. 
Dalším bodem programu byly zprávy funkcionářů. Hlavní zprávu o činnosti našeho sboru v roce 2011 přednesl náměstek 
starosty 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. Vyslovil poděkování Ladislavu Ryšavému za dlouholetou a obětavou práci v jednotce, 
protože p. Ryšavý se rozhodl již nepokračovat v práci v JSDH z osobních důvodů. Zprávu o hospodaření sboru předložila 
hospodářka p. Lenka Jandová, která zároveň podala návrh na zvýšení členských příspěvků (dospělí 150 Kč, děti a studenti 50 Kč). 
Tento návrh byl poté jednohlasně přijat.  Dalším řečníkem byl vedoucí malých Plamínků p. Jiří Chvojka, 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. Vladimír Chvojka a týkala se kontroly hospodaření sboru. Revizní komise 
také zdůraznila nutnost dokončení inventarizace majetku SDH. 
Následujícím bodem byly doplňující volby, kterých se ujal Jiří Chvojka. Během loňského roku odstoupili z výboru : Ladislav 
Mudra st., Petr Franta a koncem roku i starosta sboru Ladislav Mudra ml. Na návrh výboru sboru byl novým starostou 
jednohlasně zvolen p. Karel Štochl, jeho zástupcem p. Vladimír Pražák. Na místa odstoupivších členů výboru byli zvoleni p. 
Zdeněk Hausner a p. Ondřej Novák. Kronikářkou sboru se stala p. Lenka Jandová, která symbolicky převzala kroniku z rukou 
odstupujícího p. Františka Štycha. P. Štych byl poté valnou hromadou zvolen čestným členem výboru. Výbor sboru děkuje všem 
odstupujícím členům za odvedenou práci a přeje jim hodně zdraví do dalších let. 
Jaké je tedy složení nového výboru sboru? 
 

  

Štochl Karel 
  

starosta 

Pražák Vladimír 
  

náměstek starosty, kulturní referent 

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 

Chvojka Vladimír 
  

předseda revizní komise 

Burda Filip 
  

člen revizní komise 

Burda Jindřich  
  

člen revizní komise 
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Pak již přišlo na řadu ocenění nejlepších Plamínků v celoroční bodovací soutěži jednotlivců. V kategorii mladších zvítězila Bára 
Pražáková, na druhém místě se umístil Láďa Fairaisl a Anička Hoskovcová a třetí místo obsadil Marek Chvátal. V kategorii 
starších byla nejlepší Anna Burdová, stříbrnou medaili získal Pavel Procházka a třetí místo obsadili společně Vojta Šlechta, David 
Štrencl a Ondřej Janda. V kategorii dorostu se na prvním místě umístila Pavlína Chvojková, druhé místo obsadil Ondra Dobrý a 
bronzovou medaili získal Petr Janda. Všichni Plamínci dostali za celoroční činnost diplom a čokoládu, první tři ještě medaili a 
sošku hasiče. Medaile a ceny předávali vedoucí Plamínků p. Jiří Chvojka a p. Milan Pekárek a nově zvolený starosta sboru p. 
Karel Štochl. 
V diskusi pak vystoupili zástupci sborů z  Oseka, Hvozdce, Zaječova a Jiviny,  aby pozdravili jednání naší valné hromady, za 
Obecní úřad Chaloupky promluvil ing. Martin Březovský, poděkování za rodiče přednesla Jana Březovská. Dalším příspěvkem do 
diskuse byla zpráva kronikáře sboru p. Františka Štycha o zájezdech do divadel a dalších kulturních akcích v loňském roce. 
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 

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

 
NOVÝ STAROSTA SDH CHALOUPKY   

Na výroční valné hromadě 14. ledna 2012 byl jednomyslně zvolen nový 
starosta sboru dobrovolných hasičů v Chaloupkách Karel Štochl. Chtěli 
bychom vám ho trochu představit, i když víme, že ho všichni dobře znáte. 
Bydlí s manželkou a synem v části Chaloupek zvané Kocanda. V letošním 
roce oslaví třicáté čtvrté narozeniny. Členem SDH je od roku 2007. V 
předešlých letech vykonával  funkci náměstka starosty sboru. Je též členem 
zásahové jednotky zřízené Obecním úřadem v Chaloupkách ve funkci 
velitele družstva a zároveň zástupce velitele jednotky. 

 
Redakce HZ gratuluje p. Karlovi Štochlovi ke zvolení do funkce a dovoluje si položit mu následující otázky: 
1) v čem bude pokračovat jako jeho předchůdci, 
2) jaký má plán chodu sboru na letošní rok, nebo jaké změny by učinil v činnosti sboru ? 
 
Karel Štochl nám zodpověděl naše dotazy takto: 
  
1) Samozřejmě budu podporovat akce, které v činnosti hasičů mají dlouholetou tradici jako je Hasičský bál a Dětský rej 
masek, Staročeské máje, dále již už tradiční akce pro děti Velikonoční motání, Memoriál Adolfa Jandy a nebo sportovní akci pro 
dospělé hasiče Memoriál Josefa Kůtka a Josefa Pose. Dále se budu spolu s celým výborem snažit o to, aby soutěžní  družstva 
dospělých měla dostatek prostoru na přípravu před soutěžemi. Také však chci podporovat naše mladé hasiče a zejména jejich 
vedoucí, aby jim neubývalo elánu do jejich nelehké práce. Moji předchůdci by touto cestou jistě poděkovali odstupujícím 
členům výboru a já chci také poděkovat všem, zejména Františkovi Štychovi, který dlouhá léta vedl naši kroniku a organizoval 
zájezdy do divadel a v neposlední řadě vydával tento Hasičský zpravodaj. 
 
2) Stačilo by možná říci, aby se nám vedlo jako v loňském roce, ale to by nebyla cesta dopředu, nýbrž přešlapování na 
místě. Jsem rád, že již začala oprava části stropu ve vozovně, kde je umístěn vůz Avia. Konečně se podařilo našemu veliteli 
přesvědčit zastupitele OÚ o neodkladné opravě této části hasičské zbrojnice. Dále bych přál veliteli naší jednotky, aby se mu 
dařilo obnovovat technické zázemí včetně ochranných pomůcek (např. přilby). Smělé plány mají vedoucí Plamínků. V létě by 
chtěli zorganizovat týdenní soustředění malých hasičů ve Smetanově Lhotě. V plánu mají také výrobu některých překážek na 
discipliny CTIF. Pokud jim nebudu přímo nápomocen, tak  jim alespoň budu držet palce k jejich zdaru. 

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

Výbor sboru sděluje všem čtenářům HZ, že od ledna letošního roku jsou v provozu nové internetové stránky sboru: 
 

    www.sdhchaloupky.mypage.cz 
 
Hlavním záměrem autora stránek p. Karla Štochla je přinášet informace z aktuálního dění ve sboru i zásahové jednotce. Najdete 
zde kromě výsledků proběhlých  soutěží a zpráv z jednání výboru také přehled připravovaných akcí. Jsou zde také veškeré 
důležité odkazy a kontakty na výbor sboru, můžete nám  zde napsat  své připomínky a náměty.  
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Zimní hry mladých hasičů v Zadní Třebáni 
 

V sobotu 21.ledna 2012 jeli autobusem do Zadní Třebáně. V místním společenském domě se konaly již tradiční  Zimní hry 
mladých hasičů, naši Plamínci se jich ale účastnili poprvé. Letošní účast byla rekordní, přijelo 14 družstev starších, 8 družstev 
mladších žáků a 1 družstvo přípravky. 
Družstva změřila své síly ve vědomostních, sportovních i dovednostních soutěžích. Letos pořadatelé trochu změnili již řadu let 
stejné disciplíny a připravili pro soutěžící 16 netradičních úkolů. Na sále byla připravena hasičská překážková dráha, skákalo se v 
pytlích, běhalo se na dřevěných kostkách a přenášely se krabice přes překážky. Na pódiu se zase házelo tenisáky na cíl a skládaly 
se dřevěné puzzle. V přísálí se mladí hasiči snažili spárovat a srolovat ponožky, co nejrychleji oloupat a sníst ovoce a zeleninu, 
složit lodičku či čepici z papíru, zašněrovat tenisky, správně zodpovědět testy odborností,  určit topografické značky, vyluštit 
křížovku, povléknout dětskou peřinku a polštářek, zahráli si Kimovu hru (zapamatování obrázků) a absolvovali uzlovou štafetu. 
Urputné boje trvaly přes čtyři hodiny. 
Na základě získaných bodů a dosažených časů bylo určeno pořadí jednotlivých pětičlenných družstev. V kategorii přípravek 
soutěžilo jen družstvo Zadní Třebáně, takže se domácí mohli radovat z prvního místa v této kategorii. V kategorii mladších žáků 
si nejlépe vedlo družstvo Tlustice, Hlásné Třebáně a Hýskova. V kategorii starších se z medailí radovali v Chaloupkách, 
Podbrdech a Hýskově. Všechna zúčastněná družstva si odnášela krásné dárkové balíčky, obsahově odstupňované dle pořadí, 
diplomy, tenisové pálky se společenskými hrami a hasičské pexeso. 

  

       
 
 
A jaké bylo konečné umístění všech našich družstev ?  

 V kategorii mladších žáků družstvo ve složení Marek Chvátal, Ondra Pekárek, Jana Pekárková, Natálka Lukešová a Denisa 
Sluková obsadilo 5. místo s malinkatou ztrátou na stupně vítězů.  

 V kategorii starších žáků se jako velcí šikulové projevilo naše“A“ družstvo, které v sestavě kapitán Ondra Dobrý, Vojta 
Šlechta, Petr Jelen, Pavel Procházka a David Štrencl zvítězilo celkově a za zvlášť hodnocené dovednostní soutěže dostalo 
zlaté medaile.  

 „B“ družstvo ve složení kapitán Jirka Huml, Tomáš Šlapák, David Vildman, Zděnda Hausner a Lukáš Burda obsadilo těsně 4. 
místo.  

 „C“ družstvo ve složení kapitán Petr Procházka, Láďa Fairaisl, Yvona Hájková, Bára Pražáková a nováček Tereza Plecitá 
bojovalo a svým 7. místem uzavřelo lepší polovinu soutěžních družstev. 

Vedoucí Jirka Chvojka a Milan Pekárek spolu s instruktory Petrem Jandou a Annou Burdovou měli z výkonů svých svěřenců 
opravdu radost. Vše poctivě zadokumentovala Lenka Jandová a o bezpečnou jízdu autobusem se postaral Dušan Benetka.   
 
 

       
 
 
Hasiči ze Zadní Třebáně připravili pro děti zajímavou a originální soutěž, jednotlivé disciplíny byly nápadité a zábavné, 
organizace byla také bezchybná, takže si naši Plamínci kromě hmotných cen odváželi také krásné zážitky a zejména ti mladší si 
užili spoustu zábavy a legrace. Určitě rádi přijedeme i příští rok. 
 
Fotografie ze soutěže jsou zde :   www.sdhchaloupky.rajce.net,   www.hasicizadnitreban.rajce.net 
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Výtvarná soutěž malých Plamínků 
 
Ve vánočním vydání Hasičského zpravodaje jsme pro nejmladší členy našeho sboru vyhlásili výtvarnou soutěž na téma 
„Pohádka o komárovském vodníkovi“, kterou jsme v minulém čísle otiskli. Děti měly za úkol napsat, jak se jim pohádka líbila, a 
nakreslit výkres vodníka Mokrouška. Jelikož do redakce HZ došel jeden jediný výkres, nepochybně si první cenu zaslouží. 
Vítězkou soutěže se tedy stává Janička Březovská. Gratulujeme a uveřejňujeme zde její práci: 
 

 

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

 

POZVÁNKA 
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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.  
 
18. ledna   Pavel Kubelka    40 let 
20. ledna  Hana Tenorová   35 let 
16. února  Ladislav Mudra ml.  30 let 
26. února  Josef Vacura nejst.  85 let 
 

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

Výbor SDH Chaloupky se rozhodl uspořádat pro své členy i ostatní občany autobusový zájezd na výstavu 

TECHAGRO - MEZINÁRODNÍ VELETRH ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 

Termín zájezdu:   sobota  31.3.2012 
Místo konání:   Brno - Výstaviště  

 největší komplex odborných veletrhů ve střední Evropě 
 nejnovější trendy a technologie oborů zemědělství, lesnictví a veterinářství  
 prezentace předních světových firem  
 vysoká zahraniční účast  
 bohatý doprovodný program s účastí významných osobností 

Navštívit veletrh mohou všichni majitelé, manažeři, podnikatelé, zaměstnanci zemědělských, lesnických a 
veterinárních podniků, farmáři, myslivci, lesníci, veterináři, chovatelé, drobní zemědělci, zahrádkáři. 
 

Zájemci se mohou přihlásit do konce února, termín uzavření přihlášek je 29.2.2012. 
Přihlášky přijímají  Milan Pekárek na tel.  777 314 055  a Zdeněk Hausner na tel. 739 077 765.  
Cena zájezdu je 400,- Kč na osobu za dopravu.  
Vstupné na veletrh je 160,- Kč na osobu a není v ceně jízdného ( tzn. platí si ho každý sám). 
 
********************************************************************************************** 
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          Román  Marie Chvojkové „Pozdě“ 

 
V minulém čísle HZ jsme vám slíbili , že tento román  budeme v příloze otiskovat na pokračování. Ačkoliv jsme získali autorská 
práva od syna  paní Chvojkové, výbor SDH rozhodl, že  z důvodů technických i finančních se tak nestane. Máte však  možnost  si  
knihu „Pozdě“ vypůjčit u paní Věry Kmentové v místní knihovně v Chaloupkách. Kromě tohoto titulu zde najdete také  první 
knihu  p. Chvojkové – román „Mám ráda babí léto“.  
V tomto čísle Hasičského zpravodaje  vám přinášíme ukázku  z románu „Pozdě“: 
 

***** 
 
Na maso se musela stát fronta, všeho bylo málo, vydávali je jen v pátek. Když šla Hanka z  továrny, stoupla si u obchodu také, za 
ní přicházeli další lidé.  
Jeden starý pán se ptal své sousedky: „Čípak je támhleto děvče? Přistěhoval jsem se nedávno do svého domku na 
důchod,všechny lidi v městečku už znám,ale tohle  děvče ne ?“ 
„To je mladá Svobodová z vedlejší vesnice, z toho hostince.“ 
 Starý pán přistoupil k Haně. 
„Copak dělá váš tchán, starej Svoboda, mladá paní?“ 
 Hanka se podívala překvapeně. “Ten přece dávno umřel, pane, hned ve válce!“ 
 „To jsem blázen, vždyť jsem ho nedávno viděl oknem?“ kroutil hlavou. 
 „Viděl jste mého muže“, odpověděla. 
 „Cože? Tuhle holčičku si vzal ? To jsem opravdu blázen.  Jak to, že si vzal zrovna vás?“ Prohlížel si Hanku od hlavy k patě. Měla 
na sobě červené šaty s bílými puntíky, vlasy svázané stejnou puntíkatou mašlí, na nohou bílé střevíčky. A vážila tehdy asi padesát 
kilo! 
Poručila si maso a odcházela, ještě venku slyšela špitání a tlumený smích ve frontě.  Svému manželovi však o rozmluvě neřekla 
nic. 
Asi za čtyři měsíce dostala Hanka podivný dopis z Prahy. 
„Vážená paní Svobodová, právě jsem se dozvěděl, že jste se provdala. Bůh žehnej Vaší obětavé lásce. S  úctou Jan Berka.“ 
Jiří byl právě přítomen, když dopis otvírala a byl zvědavý, kdo ji píše. 
„To je jeden dávný známý, Jirko. Jeho sestra byla v nemocnici s mou maminkou,“ podala mu dopis. 
 

***** 

 
Zájezdy do divadel budou v omezeném počtu pokračovat i v letošním roce. Prvním zájezdem bude návštěva Divadla 
U Hasičů – hra o manželském trojúhelníku  
 

„NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ“. 
 

Představení se koná 24. února 2012, odjezd autobusu z Chaloupek v 16.30 hodin. Většina vstupenek je již prodána. 

 
 
Po dvou letech rezervace v Divadle ABC jsme se dostali na řadu na představení 
 

„PAN KAPLAN MÁ TŘÍDU RÁD“. 
 

Zájezd se uskuteční koncem března nebo v dubnu. Přesný termín bude upřesněn v dalším čísle HZ. 
Kdo chce mít jistotu zajištěných vstupenek, může uhradit zálohu ve výši 500,- Kč. Vstupenka by měla stát 390,- Kč.  
Peníze vybírá vedoucí zájezdu p. Štych. 
I na toto představení budou mít členové SDH od 15 let slevu na jízdné 50,- Kč. 

 
***** 

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

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