Události SDH Chrtníč v roce 2017
Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH
Výbor sboru dobrovolných hasičů Chrtníč svolává členskou základnu k výroční valné
hromadě konanou dne 14. ledna 2017. Zahájení jednání je stanoveno na 18:00 hod v místním
sále. Žádáme členy o účast ve vycházkovém stejnokroji a o dochvilnost.
Místostarosta SDH
Výroční valná hromada SDH dne 14. 1. 2017
V sobotu 14. ledna 2017 od 18:00 hod se v kulturním domě uskutečnila Výroční valná
hromada SDH Chrtníč, které se zúčastnili jak zástupce z okrsku p. Jiří Rainiš, tak zástupce obce
starosta
p.
Roman
Čálek
a
místostarosta
p.
Josef
Vrána.
Po úvodním slovu starosty SDH p. Milana Poláčka přečetl místostarosta SDH p.
Bohumil Doležal zprávu o činnosti sborů za uplynulý rok. Obsáhlá zpráva jasně říká, kolik
svého volného času dobrovolní hasiči obětují ve prospěch jiným. Následovala zpráva p. Josefa
Vavřičky o hospodaření, která nám všem ukázala jak jsme na tom s naší pokladnou. Poté p.
Poláček přečetl plán práce na tento rok, který byl poté jednohlasně přijat. Dále bylo schváleno
usnesení výroční valné hromady na rok 2017. Svoji zprávu také přečetl i jeden z vedoucích
mládeže Jakub Vavřička, kde všem představil pestrou činnost kolektivu mladých hasičů.
V sobotním večeru bylo také předáno ocenění některým našim členům SDH. Čestné
uznání za vedení mladých hasičů obdrželi Doležal Michael, Vavřička Jakub, Brada Marek.
Na závěr výroční valné hromady bylo podáváno občerstvení a poté už se rozproudila nezávazná
debata.
Nezbývá mi tedy než poděkovat všem členům za jejich práci a popřát všem hodně štěstí
a zdraví v roce 2017.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie
Masopustní průvod 25. 2. 2017
Dne 25. 2. 2017 se v naší obci konal masopustní průvod. Ve 13 hod vyrazilo 33 masek
za doprovodu hudby a místních spoluobčanů k masopustnímu průvodu. Počasí nám přálo, a
proto nic nestálo v cestě tomu, aby maškarní akce dopadla dobře. Průvod prošel celou obcí a
opět ukončil svůj rej na místním sále. Na večerní maškarní zábavu přišlo nespočet masek.
Zábava se velmi vydařila. Tímto patří poděkování všem členům, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu celé akce.
Foto z celé akce naleznete v sekci Fotogalerie
Turnaj ve stolním tenise 26. 12. 2017
Sedmý ročník vánočního turnaje ve stolním tenise jednotlivců se uskutečnil 26.12. 2017
v místním kulturním domě. Letošní turnaj, co do počtu hráčů, byl rekordní. Turnaje se
zúčastnilo 22 hráčů. Vítězem celého turnaje se stal Václav Bárta, druhé místo obsadil Filip Čech

a na třetí příčce skončil Josef Melechovský. Všem zúčastněným hráčům a divákům patří
poděkování za jejich účast a doufáme, že příští rok se opět sejdeme na stejném místě.

