
 

Výroční zpráva SDH Chaloupky 

za rok 2017   
 

 

 
 
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 
2017 na základě vyhodnocení činnosti SDH Chaloupky a její jednotlivá ustanovení byla předmětem 
jednání Valné hromady SDH Chaloupky konané dne 6. ledna 2018. 
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1)  Obecné informace o organizaci   

                

Název účetní jednotky:  SDH Chaloupky 
Sídlo:  Chaloupky 115, 267 62 Komárov u Hořovic 
IČ:  47558776    
DIČ:  není plátce DPH   
Právní forma:  pobočný spolek  
Spisová značka:  L 31274 vedená u Městského soudu v Praze 
 

 

2)  Hlavní a vedlejší činnost SDH 
 

2.1.  Cíl a základní podmínky činnosti 
 

SDH Chaloupky je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky činnosti vymezen 
stanovami SH ČMS.  
 
Cílem činnosti ve sledovaném období bylo :  
a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před 
požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v 
nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“),  
b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, 
zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést 
mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému 



 

společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva a dalších mimořádných událostí,   
c) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich 
osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad 
sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet 
podmínky pro tuto činnost,   
d) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.  

 
2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti 
 
SDH Chaloupky, v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této činnosti, 
v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména obci Chaloupky takto: 
 
a) ze svých členů vyhledával členy jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Chaloupky a 
dobrovolníky pro výkon dobrovolnictví, v roce 2017 měla JSDH obce Chaloupky 17 členů, 
b) při předcházení požárům zejména tím, že prováděl preventivně-výchovnou činnost mezi občany 
a mládeží, v roce 2017 se konalo školení prevence pro členy JSDH obce, 
c) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, JSDH obce zasahovala při požáru lesa v CHKO 
Brdy a při odklízení vyvrácených stromů při vichřici,  
d) uspokojoval zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti zejména v kolektivech 
mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a 
dalších volnočasových aktivitách, organizováním soutěží, preventivně výchovné činnosti v oblasti 
požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších aktivit. Nabídkou aktivního volného času pro 
své mladé členy pomáhá při ochraně před rizikovými projevy chování – šikanou, vandalismem, 
brutalitou, rasismem, kriminalitou, drogovou závislostí, alkoholismem a dalších.  
 

V roce 2017 byl v SDH registrován kolektiv mladých hasičů, zahrnující družstva mladších žáků, 
starších žáků, dorostenek a jednotlivců - dorostenců. Kolektiv se schází pravidelně dvakrát v týdnu, 
místem činnosti kolektivu MH je klubovna hasičské zbrojnice v Chaloupkách, ke kulturním a 
společenským aktivitám je využíván sál v místní restauraci, k tréninkům a sportovním aktivitám je 
k dispozici sportovní areál s umělým povrchem, 
e) organizoval sportovní, informační, propagační a osvětovou činnost v rámci zapojení do 
sportovních a všeobecně tělovýchovných aktivit, jako jsou soutěže, školení, zkoušky, soustředění a 
další; vytvářet pro tyto činnosti materiální a personální podmínky a zajišťovat v této oblasti širokou 
informovanost, 
f) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky i jednotlivci, zejména 
s Obcí Chaloupky, Obcí Malá Víska, TJ Chaloupky – oddílem kopané, CHKO Brdy a Buzulukem 
Komárov,a.s. 
SDH Chaloupky organizoval v roce 2017 soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a vytvářel pro ni 
materiální a organizační podmínky v ustavených sportovních družstvech dětí, dorostu, mužů a žen. 
 

3)  Struktura organizace 
 

Nejvyšším orgánem SDH Chaloupky je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor 
SDH, za který jedná starosta. Výbor SDH Chaloupky má 13 členů včetně tříčlenné revizní komise. 
SDH Chaloupky organizačně zahrnuje kolektiv mladých hasičů, sportovní družstva mladých hasičů, 
sportovní družstva mužů a žen.  
 
Statutárním zástupcem SDH Chaloupky je: 
Milan Pekárek, starosta SDH 



 

4)  Členská základna 
 

SDH Chaloupky evidoval k 31.12.2017 celkem 116 členů v následující struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

 25 6 85 

Z toho aktivní sportovci* 23 5 14 

            sportovci v soutěžích** 23 5 14 

Ostatní 2 1 71 
 

*aktivní sportovec = účast min. na 4 sportovních soutěžích v roce organizovaných SH ČMS nebo 

kterýmkoliv pobočným spolkem SH ČMS – SDH, OSH, KSH 

**sportovec v soutěžích = účast v postupové soutěži hry Plamen nebo PS – dorostu, mužů a žen 
 
 

    

5)  Hospodaření spolku 

SDH Chaloupky v průběhu roku financoval svoji činnost z několika základních zdrojů. Hlavním 
zdrojem byly členské příspěvky, dotace z rozpočtu územně samosprávních celků, podpora obcí, 
státních dotace, sponzorské dary a příjmy z vlastní činnosti. 
 

Na rok 2017 byly podány dvě žádosti o dotaci a obě byly sboru schváleny: 

• Obci Chaloupky o dotaci na činnost oddílu mladých hasičů ve výši 40.000,- Kč 
(dotace byla použita na nákup překážek pro požární sport, dresů a ostatního vybavení) 

• MŠMT o dotaci na Zabezpečení vybavení a výstroje pro sportovní aktivity dětí a mládeže ve 
výši  35.000,- Kč 
(dotace byla použita na úhradu pobytu dětí ve Smetanově Lhotě – 60.900,- Kč a na pořízení 
dvou sad dětských sportovních hadic a vzduchovek – 19.894,- Kč) 

 
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Spolek vykazuje 
dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období. 
SDH Chaloupky účtuje v  jednoduchém účetnictví. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách 
této výroční zprávy: 
 

Příloha č. 1  -  Přehled o majetku a závazcích a Přehled o příjmech a výdajích 



 

6)   Sportovní činnost spolku 
 
Ve sledovaném období měl SDH Chaloupky družstva mladších žáků, starších žáků, dorostenců, 
mužů a žen. Družstva dětského kolektivu se zúčastnila celostátní hry Plamen, družstvo dorostenců 
se zúčastnilo soutěže v celoroční činnosti dorostu, družstva mužů a žen se zúčastnila soutěže 
dospělých v požárním sportu. Kromě toho se všechna družstva zúčastnila několika ostatních 
soutěží v disciplínách požárního sportu dle plánu práce OSH Beroun na rok 2017. 
 
Přehled sportovní činnosti SDH Chaloupky v roce 2017 včetně úspěchů : 
 

• účast družstev mladých hasičů na „Zaječovském uzlování“ - 4. ročníku soutěže ve vázání 
uzlů v Zaječově, kde se dvě družstva mladších žáků umístila na 4. a 5. místě  a dvě družstva 
starších žáků obsadila 8. a 10. místo, v kategorii jednotlivců obsadil mladší žák Ondřej 
Pekárek 5. místo a starší žákyně Eliška Dostálová se umístila na 3. místě,  

• uspořádání 10. ročníku „Velikonočního motání“ na Chaloupkách – tradiční soutěže mladých 
hasičů o nejrychleji smotanou hadici „C“, které se zúčastnilo celkem 97 dětí z 5 sborů, náš 
sbor reprezentovalo 18 dětí. V kategoriích jednotlivců získali naši mladí hasiči celkem 1 
zlatou a 2 bronzové medaile, v kategorii družstev obsadil náš sbor 4. místo, 

• účast družstev mužů a žen v okrskovém kole v požárním sportu v Zaječově – družstva mužů 
i žen obsadila shodně 1. místa a postoupila do okresního kola, 

• účast všech družstev kolektivu mladých hasičů v okresním kole celostátní hry „Plamen“ a 
soutěže dorostu, které se konalo ve Vižině. Družstvo mladších žáků se umístilo na 2. místě, 
družstvo starších žáků vybojovalo 3. místo. V kategorii dorostenců – jednotlivců Lukáš 
Burda zvítězil a postoupil do krajského kola soutěže dorostu, 
 

 
 

  
 

    
 



 

• uspořádání 10. ročníku „Memoriálu Adolfa Jandy“ na Chaloupkách – tradiční soutěže 
družstev mladých hasičů v požárním trojboji (štafetě CTIF, štafetě 4x50 m a požárním 
útoku). Sportovního klání se zúčastnili mladí hasiči ze 6 okolních sborů, celkem 6 družstev 
mladších a 6 družstev starších žáků. Družstvo mladších žáků Chaloupek zde obsadilo 2. 
místo, domácí družstvo starších žáků se umístilo na shodném 2. místě, 

• účast na soutěži družstev mladých hasičů v nočních požárních útocích v Hýskově, kde 
v konkurenci 16 družstev obsadilo družstvo mladších žáků našeho sboru 5. místo a družstvo 
starších žáků se umístilo na  7. místě ze 16 zúčastněných sborů, 

• účast na tradičním „Zálužském poháru vítězů“ – soutěže mladých hasičů a starých gard 
v požárním útoku. Družstvo „A“ mladších žáků ve své kategorii zvítězilo, družstvo „B“ 
mladších žáků obsadilo 4. místo a družstvo starších žáků se umístilo na 1. místě, 
 

 
 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

• účast v 19. ročníku „Memoriálu Josefa Kůtka a Josefa Pose“ - tradiční soutěže družstev 
mužů a žen v požárním útoku na Chaloupkách za účasti  8 družstev mužů a 2 družstev žen.  
V kategorii mužů obsadilo  družstvo Chaloupek  5. místo, družstvo žen se ve své kategorii 
umístilo na 2. místě a družstvo staré gardy vybojovalo v kategorii mužů 6. místo, 

• účast všech družstev kolektivu mladých hasičů v podzimním kole celostátní hry „Plamen“ a 
soutěže dorostu 2017/2018 – závodě požárnické všestrannosti a štafetě dvojic, které 
uspořádal náš sbor v domácím prostředí v Chaloupkách. Družstvo mladších žáků obsadilo 3. 
místo v ZPV a 2. místo ve štafetě dvojic, družstvo starších žáků se umístilo na 4. místě v ZPV 
a na 2. místě ve štafetě dvojic. Nově založené družstvo dorostenek mělo v tomto ročníku 
svoji premiéru a obsadilo v závodě požárnické všestrannosti 2. místo, 

• účast smíšeného družstva žen v závodě požárnické všestrannosti dospělých v Malých 
Přílepech, kde smíšená hlídka obsadila celkové 3. místo v kategorii žen, 

• účast v 1. ročníku soutěže „O pohár zakladatelů SDH Zaječov“ v běhu na 100 m překážek 
pro dospělé a v běhu na 60 m překážek pro děti (mladší a starší žáky). V kategorii starších 
žáků získal náš sbor 2. a 3. místo, v kategorii dorostenců obsadili naši závodníci 1. a 2. místo 
a stříbrnou medaili jsme získali rovněž v kategorii žen. 

 
 
 

 
   



 

         
 

7)  Ekologická činnost spolku 
 
SDH Chaloupky ve sledovaném období uspořádal pro své členy, zejména mladé hasiče, ale i ostatní 
občany v rámci ekologické výchovy a ochrany přírody brigádu, která proběhla v dubnu 2017 
v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“. Při této akci bylo uklizeno okolí 
Záskalské přehrady a u rybníka Noviny u Hvozdce a dále okolí hradu Valdek. 
Druhá brigáda se konala v říjnu 2017, a to ve spolupráci s Obcí Chaloupky, kdy mladí hasiči spolu 
s dalšími členy sboru provedli úklid zejména veřejných prostranství v obci, dále pak lesa kolem 
Záskalské přehrady, na Koníčku a kolem rybníka Noviny. 
SDH Chaloupky je také dlouhodobě zapojen v  systému „Recyklujte s hasiči“ společností 
ELEKTROWIN,a.s., a ASEKOL, a.s., které zajišťují zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění 
elektrospotřebičů. Sbor ve spolupráci s TJ Chaloupky také organizuje pro občany obce Chaloupky a 
přilehlých osad sběr železného šrotu, při němž vybraný šrot odvezou do sběrny a výtěžek je použit 
pro potřeby oddílu mladých hasičů. 

 

  
 
 

8)  Příprava odbornosti členů spolku 
 
SDH Chaloupky prováděl ve sledovaném období také odbornou přípravu členů sboru. Vedoucí 
kolektivu, vedoucí mládeže a rozhodčí se v řádných termínech zúčastňují školení k získání 
kvalifikace pořádaných OSH Beroun, v roce 2017 to bylo dvoudenní školení vedoucích a rozhodčích 
v Cheznovicích. Každým rokem přibývají sboru noví instruktoři z řad dorostenců. V letošním roce se 
školení zúčastnilo 10 našich vedoucích dětí a 3 rozhodčí. 
Družstva zahrnutá do kolektivu mladých hasičů plní v rámci své celoroční činnosti plán získávání 
odznaků odbornosti MH nebo specializací. 
 



 

9)  Volnočasové aktivity a kulturní činnost spolku 
  
SDH Chaloupky ve sledovaném období zajišťoval také volnočasové aktivity členů sboru, zejména 
kolektivu mladých hasičů, a další kulturní činnost. Sbor se také věnuje informační a propagační 
činnosti. 
 
Přehled kulturní a volnočasové činnosti SDH Chaloupky za rok 2017 : 
 

• výroční valná hromada sboru zahrnující kulturní vystoupení členů kolektivu MH a ocenění 
mladých hasičů za umístění v celooddílové soutěži a za sportovní úspěchy v sezoně 
2016/2017, 

• uspořádání 82. tradičního „Hasičského bálu“ a dětského reje masek včetně zábavného 
programu pro děti, 

• účast kolektivu mladých hasičů ve výtvarné a literární soutěži „Požární ochrana očima dětí“, 
kterou vyhlašuje ÚO rada prevence SH ČMS.  
V okresním kole soutěže získal náš starší žák Jakub Šlapák ve výtvarné části 2. místo 
v kategorii ZŠ 3, v literární části se umístili čtyři naši zástupci, a to v kategorii L 1 Matěj 
Huml na 3. místě, v kategorii L 2 Marek Huml na 2. místě, v kategorii L 3 Eliška Dostálová na 
2. místě a Monika Štrenclová na 1. místě.  
Tato vítězná práce pak postoupila do krajského kola soutěže, kde se umístila na skvělém 2. 
místě a získala stříbrnou medaili. Do republikového kola pak již naše dorostenka 
nepostoupila, 

• vystoupení mladých hasičů v Domově důchodců Na Výsluní v Hořovicích, při němž v rámci 
akce „Májové posezení“ děti zatančí v krojích českou i moravskou besedu, 

 
 

      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• uspořádání týdenního letního soustředění členů kolektivu mladých hasičů a vedoucích ve 
Smetanově Lhotě, spojeného s poznávacími zájezdy a návštěvami kulturních památek a 
turistických míst v okolí, 

 

  

  
 
  

  

 
• uspořádání celodenního výletu autobusem pro mladší žáky a jejich vedoucí do zábavního 

parku Mirákulum v Milovicích, 

• uspořádání tradičního turistického pochodu „Chaloupecká stopa“, kterého se účastní 
kromě členů kolektivu mladých hasičů a členů sboru také široká veřejnost z okolních obcí, 

• uspořádání celodenního výletu pro mladé hasiče a ostatní děti do vodního světa 
v aquaparku v Praze-Čestlicích, 

• uspořádání celodenního výletu vlakem pro starší žáky do Prahy a návštěva JumpParku a 
kina Cinema City Flora, 

 

              



 

• účast a spolupráce na akci „Mikulášská besídka“ pořádané Obecním úřadem Chaloupky a 
spojené s loutkovým divadelním představením a nadílkou pro děti s Mikulášem a čerty, 

• účast a spolupráce na akci „Rozsvěcení vánočního stromečku“ pořádané Obecním úřadem 
Chaloupky, 

• uspořádání tradičního „Silvestrovského pochodu“ do okolní přírody určeného pro všechny 

členy sboru i ostatní občany, 

• vedení webových stránek sboru a vydávání časopisu „Hasičský zpravodaj“ který vychází 

nepravidelně zdarma pro členy sboru. 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavila Lenka Jandová 

Dne 30.6.2018 

Podpis statutárního 
zástupce, razítko 

 
Milan Pekárek, starosta SDH 
 

 
 
 
 

   



 
 

 

 

 



 

 

  

 

 


