Události SDH Chrtníč v roce 2019
Výroční valná hromada SDH Chrtníč dne 12. ledna 2019
Dne 12. ledna 2019 od 19:00 hod se v kulturním domě uskutečnila Výroční valná
hromada, které se zúčastnilo 21 členů, náměstek okrsku Jiří Rainiš a starosta obce Roman
Čálek. Po úvodním slovu místostarosty SDH Bohumila Doležala a přečtení zprávy o činnosti
sboru za uplynulý rok, následovala zpráva hospodáře Josefa Vavřičky, kde nás seznámil s naším
účetnictvím. Poté místostarosta přečetl plán práce na tento rok, který byl jednohlasně přijat.
Dále bylo schváleno usnesení výroční valné hromady na rok 2019, které přednesl Jaroslav
Ostatnický. Na závěr přečetl nový vedoucí mládeže Pavel Dobrý zprávu mladých hasičů, kde
shrnul pestrou činnost kolektivu mladých hasičů.
V průběhu diskuse byly promítány fotografie ze soutěží a kulturních akcí z roku 2018.
Na závěr výroční valné hromady bylo podáváno občerstvení a poté už se rozproudila volná
debata.
Po obědě tentýž den byla ještě výroční schůze mladých hasičů. Na schůzi dorazilo 12
mladých členů a jejich vedoucí Josef Vavřička a dva nový vedoucí Pavel Dobrý a Petra Dobra.
Z výboru se schůze účastnil místostarosta SDH Bohumil Doležal, velitel SDH Jaroslav
Ostatnický a starosta obce Roman Čálek. Taktéž byla přednesena zpráva a plán na rok 2019 a
na závěr byla pro děti připravena soutěž v tvořivosti, na stolech bylo občerstvení a moře
dobrůtek. Je vidět, že vedoucí pro děti připravují každou činnost s nejlepším svědomím, aby to
děti zaujalo.
Na konec bych chtěl poděkovat všem členům za jejich práci, jejich manželkám a
přítelkyním za toleranci a popřát všem hodně štěstí a zdraví v roce 2019.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie.
Pozvánka na maškarní průvod 16. 2. 2019

Masopustní průvod a večerní zábava 16. 2. 2019
Tak už máme masopust zdárně za sebou a budeme očekávat jaro J. Dalo by se to tak říci,
jelikož masopustní veselí prošlo v sobotu 16. února naší obcí. Od místního kulturního domu
vyrazily přesně v 13:00 hodin průvodem tři desítky nejrůznějších masek a zastavily se u
každého domu. Za to, že se ctí stará pravidla, dostalo se účastníkům průvodu odměny v podobě
masopustních dobrot. Kromě nádherného slunečného počasí se nám o dobrou zábavu starala
šestice muzikantů, a tak se zpívalo, tančilo a hodovalo. Nakonec jsme se všichni vrátili ke
kulturnímu domu, kde se masopustní průvod ukončil.
Po absolvování průvodu po vsi pokračovala večer od 20:00 hod na sále taneční zábava, na
kterou dorazilo nespočet masek. K poslechu a tanci nám hrála skupina H. O. P. E. Věříme, že
zábava se všem velice líbila.
Tímto patří poděkování všem členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé akce.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie.
Dětský karneval 2. 3. 2019
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny děti i dospělé na dětský karneval, který se bude
konat dne 2. března 2019 v kulturním domě Chrtníč.
Těšíme se.
Členská schůze SDH dne 15. 3. 2019
Dne 15. 3. proběhla členská schůze za účasti 16 členů sboru. Na schůzi byl probrán hlavní
bod, zajištění okrskové soutěže dne 1. 6. při 120 výročí sboru SDH Chrtníč.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie
Brigáda - úprava hřiště dne 23. 3. 2019
Dne 23. 3. 2019 proběhla na hřišti brigáda, za účelem zvelebení prostoru, kde proběhne
Okrsková soutěž při příležitosti 120. výročí SDH Chrtníč. Celkem bylo na brigádě 12
dobrovolných hasičů (10 starších a 2 mladí hasiči). Vykácelo se roští ve svahu, provedl se
prořez stromů a pohrabání listí.
Velké poděkování patří těm, kteří si teď na jaře našli čas a přišli na brigádu. Na druhou
stranu je smutné, že se těchto pracovních činností účastní stejní lidé a zbytek hasičů jen těch
kulturních akcí na kterých se jen hoduje. Doufáme, že další brigády, která bude 6. 4. 2019 se
účastní i ostatní, práce na hřišti je ještě hodně. Děkujeme těm, kteří se brigády zúčastnili.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie.

Brigáda - pokračování v úpravách na hřišti 6. 4. 2019
Další brigáda proběhla 6. 4 od 8:30 taktéž na hřišti, jako minule. Tentokrát se nás sešlo
celkem 19 brigádníků (15 starších hasičů, 3 mladí hasiči a jeden dobrovolník JS). Vykácelo se
zbytek roští ve svahu, provedl se prořez dalších stromů, dokončilo se vyhrabání listí a pokácela
se uschlá borovice. Ač se to nezdálo, tak práce na hřišti bylo dost. I když se končilo až ve 14.30,
tak vše hotové ještě stále není, a proto plánujeme ještě jednu brigádu za 14 dní.
Touto cestou bych chtěl všem velice poděkovat, za aktivní přístup a že si každý tu chvilku našel
a mohlo se udělat kus práce.
Děkujeme všem, kteří se brigády zúčastnili.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie.
Pokácení stromu na máj 6. 4. 2019
Aby toho nebylo málo, tak jsme se na konci brigády dohodli, že ještě v 17 hod zajdeme do
lesa pokácet strom na máj :-). Jelikož se stavění máje blíží a aby nám májka trochu vyschla, byl
to nejvyšší čas. I na tuto akci se nás sešlo nebývalé množství v počtu 17 hasičů. Někteří už
nedorazili, ale přišli jiní, kteří dopoledne nebyli na hřišti. Máj se vybrala a v pořádku přepravila
na naše klasické místo a budeme se těšit na její postavení :-). Děkujeme těm, kteří se brigády
zúčastnili.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie.
Brigáda - poslední úpravy na hřišti 20. 4. 2019
Dne 20. 4. proběhla již třetí a doufáme, že již závěrečná brigáda na hřišti. Dokončilo se
vykácení roští a na závěr se vysadilo několik stromků, které zkrášlí příjezd do obce. Brigády se
účastnilo 9 hasičů od 8:30-11:00 hod. Děkujeme těm, kteří se brigády zúčastnili.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie
35. ročník běhu Jarmily Kratochvílové
O víkendu 21. 4. se do Golčova Jeníkova sjelo téměř sedm set běžců. Konal se tady
patnáctikilometrový Běh Jarmily Kratochvílové, který pravidelně vede přes naší obec. I
tentokrát se ho zúčastnil náš dobrovolný hasič Jan Zvolánek. Patří mu velké poděkování a
držíme mu palce do dalších běhů.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie

Vítání jara a odemykání nádrže 21. 4. 2019
V neděli dne 21. 4. od 13 hod. proběhla v Chrtníči u nádrže nebývalá akce Vítání jara s
odemykáním nádrže. Nápad na tuto akci se zrodil po Silvestrovském běhu a jelikož jsme skvělá
skupina zapálená pro vše, tak nebylo daleko od zrodu této podívané. Příprava zabrala také
nějaký ten čas a pak samostatná realizace, za což patří poděkování účinkujícím, tak našemu
mladému cateringu . Takovou účast nikdo nečekal. K místní nádrži dorazilo 70 diváků. Dorazili
jak místní, tak i přespolní dokonce až z Čáslavi, když se dozvěděli, co naši dobrovolní hasiči
plánuji.
Ještě jednou chci poděkovat účinkujícím za odvahu při vstupu do vody, která měla jen 7 stupňů
a všem, kteří nás přišli povzbudit a držet palce při recesní podívané. Je vidět že někteří
obyvatelé mají o dění v obci zájem.
Děkujeme a těšíme se na některé další naše akce.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie
Brigáda-sběr železa 27. 4. 2019
Dne 27. 4. od 7:30 hod proběhl sběr železa po naší obci. Děkujeme všem, kteří přispěli
hasičům kouskem toho šrotu :-) a členům za účast na brigádě.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie.
Pálení čarodějnic a stavění máje 30. 4. 2019
Jako každý rok, tak i tento náš sbor uspořádal tradiční stavění máje. Tentokrát nám počasí
moc nepřálo a bylo to vidět i na účasti, i když možná svou roli sehrálo i to, že svátek byl v půlce
týdne. Májku máme jako každý rok moc pěknou. Kdo přišel určitě nelitoval, podávalo se
občerstvení a klobásky na grilu. Věříme, že všem, kteří dorazili se akce líbila.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie

Brigáda - sběr kamení 8. 5. 2019
Dne 8. 5. 2019 byla brigáda pro ZD Bačkov, které se zúčastnilo 15 hasičů a prošlo se
27ha polí. Děkujeme všem, kteří se účastnili.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie
První nácvik na soutěž 4. 5. 2019
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie
Pozvánka - 120. let založení sboru, okrsková soutěž
Dne 1. 6. 2019 od 13 hod. na hřišti
Dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na Okrskovou soutěž a zároveň oslavu 120. let od
založení sboru SDH Chrtníč. Budeme potěšeni, když k nám zavítáte v co největším počtu. V
dopoledních hodinách od 10:00 hod bude probíhat námětové cvičení tzv. předávka vody od
nádrže na Okrouhlík a následně od 13 hod. soutěž na hřišti.
Po celý den zajištěno občerstvení a od 16 hod. taneční zábava na parketu.
Oslavy 120. výročí založení SDH Chrtníč 1. 6. 2019
V sobotu 1. června proběhla oslava 120. výročí založení SDH Chrtníč a při této příležitosti
byla uspořádaná Okrsková soutěž.
Začínalo se v 10 hod. předávkou vody od nádrže až na Okrouhlík. Na toto námětové
cvičení dorazily sbory ze Sázavky, Habrů, Frýdnavy, Zboží a Leškovic. Vše proběhlo bez závad
a ve skvělém čase. Poté následoval přesun na hřiště, kde od 13 hod. začala vlastní soutěž.
Nejdříve starosta obce přivítal všechny soutěžní družstva a návštěvníky, dále předal náměstek
okrsku Jiří Rainiš od OSH Havlíčkův Brod ČESTNÉ UZNÁNÍ pro SDH Chrtníč. Okrskové
soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů a 4 družstva žen. Soutěžilo se standardně ve dvou
disciplínách, 100m překážek a požární útok. Po překážkovém běhu začali útok naši nejmenší
hasiči z Chrtníče, bylo to krásné zahájení oslav.
Jako první na útok za muže šlo družstvo domácích Chrtníče A (mladší). Po odstartování
byl čas našich vysloveně nejlepší, ale jak dorazila voda do rozdělovače, bouchla hadice L. Je
to smutné, ale taková je prostě soutěž, nervozita byla velká a i když se naše družstvo soustavně
připravovalo, tak tento disk je posunul na poslední místo. Naštěstí se útok podařil našemu
druhému týmu Chrtníči B (starší), kteří oproti mladším neměli tak dobrou štafetu, ale i tak se
umístili z 11 družstev na pěkném 5. místě.
Celé cvičení doprovázelo krásné slunné počasí i hojná účast diváku. Po posledním útoku byla
přestávka, ve které nám předvedl hasičský sbor z Golčova Jeníkova profesionální zásah vyproštění osob z vozidla po dopravní nehodě a následné uhašení. Vozidlo k rozstříhání
poskytla firma Harbe car, která zároveň vozidlo dovezla a po akci předvedla nakládku
s hydraulickou rukou. S tím, že odtahové vozidlo bylo po celou dobu vystaveno společně
s hasičským na hřišti k nahlédnutí. Samozřejmě nesměl na soutěži chybět ani náš hasičský
Stratílek, který byl taktéž vystaven. Po těchto ukázkách proběhlo závěrečné vyhodnocení a

předání cen společně s pamětní plaketou ke 120. výročí, kterou obdrželo každé soutěžní
družstvo.
K úplné spokojenosti všech bylo zajištěno chutné občerstvení v podobě grilovaných steaků,
klobás z udírny, zákusku ke kávě a dobré chlazené pivo a nealko. Na úplný závěr byli všichni
pozváni na parket, kde již od 16 hodin hrála k tanci i poslechu kapela NOBODY. I přes velmi
náročné odpoledne vydrželi někteří až do pozdních nočních hodin.
SDH Chrtníč děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a samotném průběhu OSLAV
120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH CHRTNÍČ.
Fotografie najdete v sekci
- Fotogalerie - Příprava
- Fotogalerie - Námětové cvičení
- Fotogalerie - Okrsková soutěž
- Fotogalerie - Ukázka zásahu hasičů z Golčova Jeníkova
- Fotogalerie - Závěrečný úklid
- Video - Překážka 100 m
- Video - Chrtníč A
- Video - Chrtníč B
Odešel dlouholetý člen SDH 8. 6. 2019
Dne 8. června jsme vyprovodili na poslední cestě našeho dlouholetého člena SDH
Františka Ostatnického , který zemřel v sobotu 1. června 2019 ve věku 73 let.
Čest jeho památce!
Frýdnavská savice 29. 6. 2019
V sobotu na konci června náš sbor opět zavítal na Frýdnavskou savici. Tentokrát se nám
podařilo postavit alespoň jedno družstvo. Atmosféra byla, jako každý rok skvělá a přispělo k
tomu i první místo v tzv. pivní štafetě :-). V útoku naše družstvo obsadilo 4. místo ze sedmi
soutěžících. Naši nejmenší se také zúčastnili soutěže a jelikož bylo 9. družstev, tak všichni
obsadili 1. místo.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie
XX. ročník noční soutěže 5. 7. 2019
V pátek 5. 7. 2019 proběhla již tradiční noční soutěž v Habrech. Tento ročník byl v účasti
asi nejslabší, dorazilo 14 družstev mužů a 7 družstev žen. Náš sbor postavil na start dvě
družstva. Družstvo A mladších šlo v pořadí druhé a i když s problémy, kdy na konci útoku opět
bouchla hadice, útok dokončili s časem 33:19. Mužstvo starších šlo desáté a opět se to neobešlo
bez komplikací, kdy na pravém proudu upadla hadice, ale i přes tyto neduhy naše družstvo
dokončilo útok s časem 35:05. Je dobré, že v těchto kritických situacích dokáže tým dokončit
útok a za to patří všem poděkování, hlavně Lubošovi, který zachránil situaci na rozdělovači.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie

XXI. ročník Poháru starosty města 31. 8. 2019
Sbor dobrovolných hasičů Habry dne 31. srpna uspořádal tradiční již XXI. ročník soutěže
O pohár starosty města, kterého se zúčastnilo 9 družstev mužů a 2 družstva žen. V tomto
termínu je těžké dát dohromady dvě družstva, proto jsme postavili smíchané alespoň
jedno. Požární útok se nejlépe povedl družstvu ze Světlé n/Sázavou v čase 22:30. Naše družstvo
se umístilo na předposledním 8. místě.
Pozvánka na členskou schůzi SDH
dne 2. 11. 2019
Příprava Kateřinské zábavy dne 16. 11. 2019

Odešel dlouholetý člen SDH
Dne 25. října 2019 zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 83 let nejstarší člen
sboru Miloš Beránek. Byl členem SDH 55 let, za svou aktivní činnost byl vyznamenán stužkou
za věrnost a medailí za zásluhy.
Čest jeho památce!
Kateřinská zábava 16. 11. 2019
Dne 16. 11. uspořádal náš sbor tradiční Kateřinskou zábavu, kde k poslechu a tanci hrála
skupina H.O.P.E. Účast byla docela dobrá a věříme, že se všem zábava líbila a budou se těšit
na náš tradiční Hasičský ples 29.2. 2020.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie

Turnaj ve stolním tenise 26. 12. 2019
Letošního turnaje se zúčastnilo 20 hráčů, byl to již devátý ročník. Vítězem celého turnaje
se stal Bárta Václav, druhé místo obsadil Paštyka Pavel a na třetím místě skončil Melechovský
Josef. Tentokrát se do finále neprobojoval žádný účastník z Chrtníče, ale takový je prostě sport,
proto gratulujeme vítězům a čest poraženým. Po dobu celého turnaje bylo zajištěno občerstvení,
pivko, klobásy a na závěr byl podáván pečený divočák.
Všem zúčastněným hráčům a divákům patří poděkování za jejich účast a doufáme, že příští rok
se opět sejdeme na stejném místě.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie
VII. ročník Silvestrovského běhu 31. 12. 2019
Tuto skvělou tradici dodržujeme již sedmým rokem a je nás pokaždé více a více. Tento rok
se nás na startu sešlo 27, z toho 8 běžců. Cíl byl opět na náměstí v Golčově Jeníkově, jen s tím
rozdílem, že byl ještě přesun k Motorestu Na Písku (někdo jel již autem, někteří ještě pěšky),
kde pro nás byl zamluven salónek. Každý si dal oběd, byl předán diplom a symbolická cena pro
každého účastníka. Všem, kdo se účastnili patří dík a obrovský aplaus.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie.

