Chaloupky
Kraj: Středočeský

Okres: Beroun

Správní obvod: Hořovice

GPS souřadnice: 49.791859N, 13.868365E

Nadmořská výška: 475 m n. m.

První pís. zmínka: 1648 (372 let)

Počet obyvatel: 493

PSČ: 267 62

Adresa URL: www.volny.cz/ou.chaloupky

Historie obce Chaloupky
První dochovaná písemná zmínka o vsi pochází z roku 1648, kdy je její jméno uváděno v urbáři
hořovického panství. Tehdy se obec honosila jménem Chalupy za Skalou. V dnešní době se jedná o
část zvanou Rokle. Tento název i jména prvních obyvatel najdeme v berní rule, která vznikla v letech 1648 až
1656. Jednalo se o chudou ves, ve které žili uhlíři, horníci a drvoštěpové.Po roce 1720 vznikla zhruba
kilometr od Jedové hory, kde se těžila železná ruda pro komárovské železárny, osada Neřežín. Ta byla v
roce 1839 katastrálně připojena k chaloupkám i s Malou Vískou.Okolo roku 1788 vznikla osada Rudolfov,
pojmenována po hraběti Rudolfovi z Vrbna. V dnešní době se jedná o místní část Ptákov. Výše
zmíněný hrabě se zasloužil o rozvoj komárovských železáren, a proto se obec rychle rozrůstala.Později, v
roce 1918, se osada Malá Víska odloučila a stala se tak samostatnou obcí. V tomto roce vznikla i DTJ Chaloupky,
která provozovala veřejná cvičení a národní házenou. Jako TJ Chaloupky funguje dodnes. K největšímu
rozkvětu místní národní házené došlo v letech 1937-1954, kdy se hrála divize českého venkova.V
současnosti funguje pouze stolní tenis a kopaná, která se však hraje na okresní úrovni.V roce 1928 byl po
dlouhých dvacetiletých tahanicích kvůli sídlu založen hasičský sbor, který svou činnost rozvíjí dodnes.V
období první republiky působilo v obci 13 spolků a organizací, které vyvíjely rozmanitou činnost. Po druhé
světové válce byly některé zrušeny, jiné zanikly a ostatní byly soustředěny do Národní fronty. Po roce
1989 zaniklo vše včetně politických stran a zůstali pouze sportovci a hasiči.Roku 1972 byla k Chaloupkám
opět připojena obec Malá Víska, a stala se tak osadou. V roce 1992 se však opět osamostatnila a získala
zpět status obce.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4140/chaloupky/historie/
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