Události SDH Chrtníč v roce 2016
Výroční valná hromada SDH dne 9. ledna 2016
V sobotu 9. ledna 2016 od 17:00 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 mistostarosta 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 2016. 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. Stužku za
20 let u sboru obdrželi Kadleček Martin, Kadleček Bohuslav, Čálek Roman, Fanta Michal.
V průběhu diskuse byly promítány fotografie ze soutěží a dalších akcí, na kterých se podíleli
členové sboru. 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, jejich manželkám a
přítelkyním za toleranci a popřát všem hodně štěstí a zdraví v roce 2016.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie

Hasičský ples 20. února 2016 a dětský karneval
V sobotu 20. 2. 2016 se v kulturním domě Chrtníč uskutečnil tradiční Hasičský ples,
kde k poslechu a tanci hrál Vlasta s Martinou. Příznivci hasičského plesu nezklamali a proto
byl sál zcela zaplněn. Díky členům hasičského sboru a některých sponzorů se povedlo vytvořit
bohatou tombolu. Perlou celého večera bylo půlnoční překvapení, kde předvedla skupinka
členů sboru své taneční kreace. Jednalo se o recesní spartakiádní vystoupení na píseň Michala
Davida Poupata :-). Vystoupení mělo u publika velký ohlas a proto se celé představení za
ohlušujícího potlesku a skandování opakovalo. Za přípravu a nacvičení vystoupení patří
poděkování všem účastníkům.
Dne 27. 2. 2016 proběhl taktéž v kulturním domě dětský karneval. Od 13.00 hod začal
velký rej dětských masek, tentokrát v nebývalém počtu dětí. Celé odpoledne bylo plné soutěží
a dětské radosti.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie
Kácení stromu na máj dne 2. 4. 2016
Dne 2. dubna 2016 v odpoledních hodinách vyrazilo cca 8 členů SDH na kácemí stromu,
aby byl připraven na stavění máje. To jsme, ale v tu chvíli netušili, že se půjde na máj ještě
jednou :-). Máj byla jako každý rok uložena za místní zvoničkou a nikoho by nenapadlo, že
někteří z jiné obce budou tak zákeřní a rozřežou nám májku, ikdyž nebyla ještě postavena. Dne
9. 4. ve večerních hodinách dorazilo pár šílenců z Bačkova a nepostavenou máj rozřezali.
TAK SE TO ALE NEDĚLÁ.
Považujeme to za ubohost, ale nás to nerozhodilo a 22. 4. 2016 jsme se vydali do lesa
pro druhý strom. Děkujeme hasičům kteří se účastnili i druhé akce. Tentokrát bylo pro máj jen
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Fotografie najdete v sekci Fotogalerie

Brigáda - sběr kamení dne 22. 4. 2016
V sobotu 22. 4. 2016 proběhl sběr kamení pro ZD Bačkov, jako i v loňském roce. Bylo
sesbíráno cca 18 ha polí u obce Lubna. Tentokrát byla brigáda velice akční :-). Na začátku měl
jeden člen sboru úraz (kamen mu spadl na palec) a musel být odvezen do nemocnice. A aby
toho nebylo málo, byl spatřen požár na zahradě v Lubně. Naše borce to nijak nezaskočilo, ale
naopak přimělo k bleskovému zásahu. Hořel dřevěný plot v blízkosti domu. Na místě bylo
zjištěno že hoří benzín (majitelé se to snažili uhasit vodou !!!!! ). Oheň byl uhašen pomocí lopat
a hlíny. Tímto našim hasičům patří poděkování.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie
Pálení čarodějnic a stavění máje dne 30. 4. 2016
Jako tradičně se na konci dubna v naší obci pálí čarodějnice a staví máj. Nebylo tomu
jinak ani tento rok, jen s tím rozdílem, že se nestavěl velký stan, ale posezení bylo v místní
zbrojnici, která byla pro tento účel vyklizena a osazena stoly. Naš sbor zajistil občerstvení a
klobásy, které si podle libosti mohl opéci každý sám. Účast oproti loňskému roku byla velice
pěkná a věříme, že se všem akce líbila.
Fotografie z celé akce naleznete v sekci Fotogalerie
Brigáda
dne 15. 5. 2016 od 7.30 hod. sběr kamení
Účast členů nutná - sraz u Obecního úřadu
Brigáda - sběr kamení dne 15. 5. 2016
Dne 15. května 2016 byla brigáda na sběr kamení pro družstvo Bačkov. Celkem bylo
na brigádě 13 dobrovolných hasičů a sesbíralo se 40 ha polí u obce Lubna. Bude to pěkná
finanční injekce pro náš sbor. Děkujeme těm, kteří se brigády zúčastnili.
Fotografie z celé akce naleznete v sekci Fotogalerie
Okrsková soutěž hry Plamen v Sázavce 14. 5. 2016
Dne 14. 5. 2016 se v odpoledních hodinách naše družstvo Rychlé Roty zúčastnilo
jarního kola soutěže hry Plamen v Sázavce. První disciplínou byl běh 4x60 metrů s
překážkami, kde mladí hasiči podali výborný výkon. I přes velkou snahu při štafetě dvojic, se
nám příliš nedařilo. Požární útok se nám také nepovedl a byl hodnocen jako neplatný. Družstvo
Rychlé Roty obsadilo konečné 5. místo. Soutěžili: Martin Čálek, František Čálek, Vojtěch
Ostatnický, Jan Ostatnický, Natálie Fantová, Veronika Matoušková, Barbora Matoušková,
Kristýna Šťastná.
Fotografie z celé akce naleznete v sekci Fotogalerie

Letní promítání dne 3. 9. 2016
V sobotu 3. září 2016 náš sbor uspořádal letní kino pro naše nejmenší. Promítání
začínalo v 19:00 hod. na fotbalovém hřišti. Zajištěno bylo občerstvení a něco k zakousnutí :-).
Atmosféra byla fantastická.

