Události SDH Chrtníč v roce 2018
Pozvánka na VVH SDH Chrtníč 13. 1. 2018
Výbor SDH zve všechny členy a zvané hosty na VVH SDH, která se uskuteční dne 13.
ledna 2018 v kulturním domě od 19:00 hodin
Program:
Zahájení
Zpráva o činnosti SDH Chrtníč za rok 2017
Zpráva o hospodaření
Plán akcí pro rok 2018
Schválení usnesení
Občerstvení
Diskuse
Závěr
Pozvánka na hasičské ples 3. 3. 2018

ŽELEZNÁ SOBOTA - dne 7. dubna 2018 od 8:00 hod.
Místní dobrovolní hasiči budou pořádat sběr železného šrotu (nebudou odvážet televize,
ledničky apod.). Pokud se tedy chcete zbavit nepotřebného haraburdí, připravte ho jako vždy
před Vaše obydlí.
Pozvánka pro hasiče: Kdo bude mít čas tento den, sraz je v 7:30 hod u furgona.

Okrsková soutěž v Sázavce 2. 6. 2018
V tomto roce se konala okrsková soutěž v Sázavce. SDH Sázavka totiž slavila 130. let
od založení sboru. Soutěže se účastnilo jedenáct družstev mužů a dvě družstva žen. Z této
hasičské soutěže postupují vítězové do okresního kola v Chotěboři. Soutěžilo se standardně ve
dvou disciplínách, 100 m překážek a požární útok. V překážkovém běhu nemáme tak dobré
závodníky, jako třeba Sázavka, nebo Habry, ale útok byl nejlepší ze všech 11 družstev. Chrtníč
A starší měl čas 23:50 což by bylo první místo a Chrtníč B mladší s časem 24:41 by se umístil
společně se Sázavkou na druhém místě. Jelikož, ale pořadatelé nevyhodnocovali každou
disciplínu zvlášť ale součet časů, tak náš tým obsadil 5. a 9. místo. Soutěž měla, i přesto pěkný
průběh, a v 16 hodin byla zakončena. Následovalo vyhlášení výsledků včetně předání
diplomů. Počasí soutěžícím přálo, až na menší přeháňku po soutěži.
Jako tradičně obě naše družstva vydržela až do konce a zúčastnila se místní zábavy
na parketě a podpořila pořadatele.
Foto z celé akce naleznete v sekci Fotogalerie.
XIX. ročník noční soutěže v Habrech 6. 7. 2018
Dne 6. 7. 2018 proběhl XIX. ročník noční soutěže v požárním útoku v Habrech.
Nahlášených bylo 24 družstev mužů a 10 družstev žen, ale soutěže se účastnilo jen 15
družstev mužů a 9 družstev žen. Oproti dřívějším ročníkům je to značný úbytek. Náš sbor
postavil na start dvě družstva, která se umístila na 10 a 11 místě. Družstvo Chrtníče B mladší,
mělo historicky nejlepší čas od začátku pořádání soutěže a to 27:18 a Chrtníč A 27:83 (jen pro
představu, nejlepší tým Potěhy měl čas 23:86, rozdíl ani ne 4s). Byl to fantastický úspěch i
přesto, že naše jedno družstvo bylo na startovní listině 3 a druhé družstvo až 13.
Počasí po celou dobu vydrželo a ohňostroj zpestřil celou soutěž.
Foto z celé akce naleznete v sekci Fotogalerie
Kateřinská zábava 24. 11. 2018
Jako každoročně náš sbor uspořádal Kateřinskou zábavu, V sobotu 24.11. ve 20 hod se
rozezněla hudba od hudební kapely Vlasta Van Music. Účast byla tentokrát nebývale hojná a
zábava se protáhla do časných ranních hodin. Věříme, že se všem zábava líbila.
Foto naleznete v sekci Fotogalerie
Turnaj ve stolním tenise 26. 12. 2018
Již osmý ročník vánočního turnaje ve stolním tenise jednotlivců se uskutečnil 26.12.
2018 v místním kulturním domě. Letošní turnaj byl rekordní, zúčastnilo se ho 24 hráčů.
Vítězem celého turnaje se stal Melechovský Josef, druhé místo obsadil Čech Filip a na třetí
příčce skončil Paštyka Pavel. Bylo zajištěno občerstvení, pivko, guláš a grilované klobásy.
Všem zúčastněným hráčům a divákům patří poděkování za jejich účast a doufáme, že příští rok
se opět sejdeme na stejném místě.
Foto naleznete v sekci Fotogalerie

VI. ročník Silvestrovského běhu 31. 12. 2018
Tento rok se běžel již VI. ročník Silvestrovského běhu, ale není to jen o tom, že je nutné
běžet. Přespolním během uhánělo s větrem o závod 7 nadšenců 9 km a 14 pěších, kteří po silnici
zdolali trasu 7 km. Cíl byl v Golčově Jeníkově na náměstí, kde byla předána symbolická cena.
Je super, že máme tradici, kterou dodržujeme i přesto, že o svátcích všichni lenoší a hodují
jídlu. Všem účastníkům patří dík a obrovský aplaus.
PS: již nyní se všichni těšíme na novou Velikonoční tradici :-)
Foto naleznete v sekci Fotogalerie

