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Ú v o d n í k : 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vážení čtenáři , 
blíží se konec roku 2011. Organizace, podniky a firmy hodnotí výsledky v tomto 
roce. Také náš velitel SDH přináší článek, jak si vedla zásahová jednotka JSDH 
v tomto roce. Pak vás pozveme na valnou hromadu hasičů, abyste si včas napsali 
do kalendáře její datum konání a přišli si poslechnout, jak naše organizace hodnotí 
letošní rok ústy svého starosty p. Ladislava Mudry ml. Zároveň vám přinášíme 
několik zajímavých zpráv o událostech, které probíhaly v těchto dnech. Ještě máme 
jedno překvapení. K vánocům vám přinášíme mimořádné číslo Hasičského 
zpravodaje č. 8, kterým vám chceme přinést do vašich domovů dobrou náladu a 
hezké počtení. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Sněhová peřina třpytí se krajinou, 
cukroví voní tou vůní máminou. 
Stříbrný zvoneček slibuje nadílku, 

z nebe k nám zaznívá Gloria andílků. 
Otevřme srdce svá v tu chvíli kouzelnou 

a jeden druhému podejme ruku svou. 
Společně zpívejme jako ti andělé, 

ať přijdou Vánoce šťastné a veselé. 

 

 
 



 
 

Úvodní zpráva patří veliteli JSDH p. Milanu Pekárkovi, který vás informuje o činnost 
jednotky ve 3. a 4. čtvrtletí : 
 
Začátkem července jsme vyjížděli na zásah (dohašovací  práce) v lese nad Chaloupkami, po 
předchozím požáru.  Zásahu se zúčastnili: Pekárek, Štochl, Janda M. a Chvojka J. V červenci, 
září, říjnu a listopadu proběhla pravidelná  cvičení JSDHO.  Velitel JSDH absolvoval 25.11. 
pracovní poradu velitelů v hasičské zbrojnici v Žebráku pořádanou HZS Hořovice. Koncem 
letošního roku, na vlastní žádost, ukončí  činnost v JSDHO p. Ladislav Ryšavý. Jménem 
velitele, ale i celé jednotky mu patří poděkování za dlouholeté působení v této jednotce na 
pozici strojníka. V této funkci ho nahradí p. Zdeněk Hausner, který se již v podzimních 
měsících zúčastňoval cvičení. Poděkování patří také všem členům JSDHO za odvedenou 
práci a též členům soutěžních družstev mužů a žen za dosažené výsledky v roce 2011.  
 

 
 

POZVÁNÍ  NA  HASIČSKOU VALNOU  
HROMADU 

 

 

 
 



 
 

Pro vaši informaci uvádíme, že i mladí hasiči si vedou kroniky o své činnosti. Jednu 
kroniku si vedou mladší a starší Plamínci, jednu dorostenci. Z kroniky starších vám 
uvádíme jeden zápis : 
 
Výlet do hasičského muzea ve Zbirohu a do lanového parku ve Zbirohu 28.10.2011 
 
Za odměnu jsme jeli na tento parádní výlet, který jsme si moc užili. Jak muzeum, tak i 
lanový park byly opravdu pěkné a máme na co vzpomínat. Jako odměna to od vedoucích 
nemělo chybu. Díky. 

 

 
 
 

Druhá ukázka z kroniky dorostenců zaznamenává : 
 

Úklid matky přírody – sobota 5. listopadu 2011 
 
Na tuto akci se sešlo 20 žáků, 8 dorostenců a 4 vedoucí, abychom uklidili po návštěvnících 
Záskalské přehrady. Celkem jsme zlikvidovali čtyři černé skládky a nasbírali jsme 26 pytlů 
odpadu, 3 pneumatiky a asi 30kg železa. Po roztřídění jsme odevzdali na skládku 330 kg 
odpadu. Děkujeme OÚ Chaloupky za zapůjčení multikáry. 
 
 

    
 
Obě kroniky Plamínků jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. 
 
 



 
 
První adventní neděli 27.11. se v sále hostince v Chaloupkách konalo „Adventní 
zpívání“ a následující neděli 4.12. zde proběhla „Mikulášská nadílka“. Zprávu 
z obou akcí, kterých se zúčastnili i malí Plamínci, vám předkládá Lenka Jandová : 
 
Letošní „Adventní zpívání“ se konalo pod záštitou OÚ Chaloupky, organizace akce se ujaly 
p. Blanka Vacurová a sl. Monika Charvátová. O akci byl obrovský zájem, sál velmi brzy 
praskal ve švech a nebylo si kam sednout. Pro všechny příchozí byl připraven „svařák“, 
který zahřál a spolu se slavnostní výzdobou sálu přispěl k vánoční atmosféře. V úvodu 
programu vystoupily holčičky z oddílu Plamínci spolu s ostatními chaloupeckými dětmi, 
které předvedly taneční vystoupení. Pak se jeviště zaplnilo dětmi ze základní školy TGM 
v Komárově, které si se svou učitelkou p. Janou Lysou připravily pásmo vánočních písní. 
Potom následovaly vánoční koledy v podání hudební skupiny Macechy. Jejich zpěv 
doprovázela překrásnou hrou na housle p. Marie Štěpničková. Závěr patřil opět malým 
Plamínkům a jejich veselému tanci na píseň „Rolničky“. Po skončení programu si 
návštěvníci mohli zakoupit drobné dekorace a ruční práce, pro všechny byly připraveny 
milé dárečky z dílny p. Blanky Vacurové. 
 

    
 
 
Následující neděli proběhlo v sále hostince zábavné odpoledne pro děti. Program akce 
připravil OÚ v Chaloupkách. Nejprve vystoupili ochotníci z hořovického Divadla Na Vísce, 
kteří uvedli 165 let starou českou báchorku „Čert a Káča“. Hra byla doprovázena hudbou 
Antonína Dvořáka. Po skončení představení následovala nadílka s Mikulášem a čerty, kteří 
za básničku nebo písničku rozdali dětem vánoční balíčky se sladkostmi.  
 

    
 
 



 
 

Víte, že v naší republice existují dobrovolnické organizace, které sdružují lidi, kteří 
pracují zdarma pro společnost. Krajský úřad Středočeského kraje nedávno ocenil za 
dobrovolnou práci vedoucího Plamínků SDH Chaloupky p. Jiřího Chvojku. Zeptali 
jsme se p. Chvojky, jak to bylo s tím oceněním v Praze? 
 
Pan Chvojka odpovídá : 
 

Ve čtvrtek 1. prosince 2011 se uskutečnilo na Středočeském krajském úřadě slavnostní 
vyhlášení  ankety „Dobrovolník středočeského kraje 2011“. Ve čtyřech kategoriích a to 
zdravotně-sociální, kulturní , výchovné a vzdělávací uděloval hejtman Středočeského kraje 
MUDr. David Rath ocenění za dlouholetou bezplatnou práci pro ostatní spoluobčany. 
V kategorii výchovné byli na ocenění navrženi Ladislav Mudra nejstarší a Jiří Chvojka za 
dlouholetou práci při výchově hasičské mládeže.  
Komise složená ze zástupců krajského úřadu, odborníků na prevenci a dalších posoudila 
došlých  195 návrhů a vybrala 8 návrhů k udělení tohoto ocenění. Jedním z nich jsem byl i 
já, toto ocenění mi bylo uděleno za 22 let výchovy hasičské mládeže. Z rukou hejtmana 
jsem převzal diplom, pamětní rytinu a dárkový balíček. Spolu se mnou byli oceněni manželé 
Šejbovi z SDH Petrovice ( okres Příbram ). 

 
 

 
 
 

 
 



 
SOPTÍCI USPĚLI ! 

 
Na poslední listopadové schůzce malých Plamínků bylo vyhodnoceno základní kolo 
soutěže „O nejkrásnějšího draka – Soptíka“. Výsledky soutěže přináší vedoucí 
plamínků Jiří Chvojka : 
 
Základního kola této výtvarné soutěže se zúčastnilo 11 dětí v kategorii mladších i starších 
žáků. Do okresního kola postoupily tyto práce : 
 

Kategorie mladší žáci :      Kategorie starší žáci : 
 

1. Jana Březovská, Bára Pražáková   1. Zdeněk Hausner 
2. Ondřej Pekárek, Jana Pekárková   2. Pavel Procházka 
3. Denisa Sluková, Natálie Lukešová   3. Petr Procházka 
 
Do okresního kola se zapojily se svými pracemi děti ze 13 sborů. Ani výtvory našich 
Plamínků se neztratily. V kategorii mladších žáků zvítězila Janička Březovská a v kategorii 
starších žáků obsadil 3. místo Péťa Procházka. Gratulujeme! 

 
 

    
 
 

 
******* 

 
Od nového roku hodláme otiskovat na pokračování román p. Marie Chvojkové 
z Mrtníka s názvem „Pozdě“. 

******* 
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