Události SDH Chrtníč v roce 2015
Výroční valná hromada 10. 1. 2015
Na začátku nového roku se v kulturním domě uskutečnila tradiční výroční schůze sboru
dobrovolných hasičů.
První akce v novém roce v Chrtníči se po několik let odehrává ve znamení výročních
členských schůzí SDH a ani rok 2015 nebyl vyjímkou. Valnou hromadu zahájil v zastoupení
místostarosta sboru Bohumil Doležal přivítáním všech přítomných, zvláště pak hosty, starostu
obce Romana Čálka, místostarostu Josefa Vránu, pana Zdeňka Fantu, velitele okrsku pana
Jiřího Rainiše a pana Mazánka. Velitel sboru Jaroslav Ostatnický přečetl výroční zprávu sboru
a připomněl všechny akce, které se během uplynulého roku podařilo uskutečnit. Svoji zprávu
také přečetl i jeden z vedoucích mládeže Michael Doležal, kde všem představil pestrou činnost
kolektivu mladých hasičů. Zprávu o hospodaření sboru přečetl hospodář Josef Vavřička. Před
posledním bodem schůze byl přečten plán práce sboru na rok 2015.
Dalším bodem schůze byla volba výboru, kterou vedl místostarosta sboru. Členové
sboru odhasovali výbor ve složení: starosta Milan Poláček, místostarosta Bohumil Doležal,
hospodář Josef Vavřička, jednatel Richard Matoušek, velitel Jaroslav Ostatnický, vedoucí
mládeže Zdeněk Fanta, revizoři Vladimír Kořínek, Bohuslav Kadleček, Václav Novotný.
V průběhu valné hromady byly promítány fotografie ze soutěží a dalších akcí, na kterých
se někteří členové našeho sboru podíleli. 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 jim hodně štěstí a zdraví v roce 2015.
Fotografie najdete v sekci Fotogalerie
Pozvánka na maškarní průvod a zábavu 21. 2. 2015 a karneval 28. 2. 2015
Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na maškarní průvod dne 21. února
2015 od 13 hod. Večer bude pokračovat maškarní zábava, kde k poslechu a tanci bude hrát
Vlasta s Martinou. Vstupné obvyklé, masky mají vstup na zábavu zdarma.
Dále zveme všechny děti i dospělé na dětský karneval, který se bude konat dne 28. 2.
2015 v kulturním domě Chrtníč.
Tímto Vás srdečně zvou pořadatelé.
Dětský karneval dne 28. 2. 2015
Sbor dobrovolných hasičů Chrtníč uspořádal dne 28. 2. 2015 dětský karneval. Po 13.
hodině odpolední byl sál plný dětí, které byly převlečeny do krásných karnevalových masek.
Celé odpoledne bylo plné soutěží a dětské radosti z drobných dárků a sladkostí.
Touto cestou bychom rádi poděkovali OÚ Chrtníč za finanční podporu a panu
Červinkovi za sponzorský dar.
Fotografie naleznete v sekci Fotogalerie

Odvoz hasičské stříkačky na servis dne 7. 3. 2015
Náš sbor dne 7. března 2015 zajistil odvoz hasičské stříkačky na servis. Vyjíždělo se
ráno kolem sedmé hodiny a do Babic u Vsetína se dorazilo o půl dvanácté s malou zastávkou
ve Svitavách. Výletu se zúčastnilo 8 hasičů v zapůjčeném autobusu od OÚ Chrtníč. Při zpáteční
cestě byla zastávka v krásném moravkém městě Lipníku nad Bečvou, kde jsme si dali výborný
oběd. Trochu sportu neuškodí, a tak jsme si vyběhli na rozhlednu Vojtěchov u Hlinska. Počasí
nám velice přálo, všichni si společnou akci užili a stříkačka byla v pořádku předána.
Fotografie naleznete v sekci Fotogalerie
Výlet mladých hasičů do Aqulandu Moravia dne 21. 3. 2015
Náš sbor s přispěním obecního úřadu uspořádal pro mladé hasiče výlet do Aqulandu
Moravia dne 21. března 2015. Vyjíždělo se v 7.00 hod od obecního úřadu. Ještě před vstupem
do Aqulandu jsme dětem ukázali Novomlýnskou nádrž a Pálavské vrchy. Poté jsme ratolesti
vypustili do zábavného parku, kde na ně čekaly různé skluzavky, tobogány a nespočet vodních
atrakcí. Po totálním vyčerpání doprovodu, nikoliv dětí :-) se z Aqulandu odjíždělo v 16.00 hod
se zastávkou, jak jinak než u McDonalda. Výlet se zajisté dětem, ale i dospělým líbil.
Fotografie naleznete v sekci Fotogalerie

Kácení stromu na máj dne 28. 3. 2015
V odpoledních hodinách dne 28. března 2015 se vyrazilo na kácemí stromu, aby byl
připraven na stavění máje. Tentokrát byla účast velmi hojná.

Brigáda dne 12. 4. 2015 od 7.30 hod. sběr kamení a dne 2. 5. 2015 od 8.00 hod. úklid
obce. Účast členů nutná – sraz u obecního úřadu

Hasičská stříkačka dne 4. 4. 2015
Na bílou sobotu dne 4. dubna 2015 se uskutečnila akce na dovoz hasičské stříkačky z
opravy. Plně obsazen autobus vyjel kolem sedmé hodiny od obecního úřadu. V poledne se
dorazilo do Babic, kde se naložila opravená hasičská stříkačka. Pří zpáteční cestě jsme se
zastavili v obci Mírov, která je známá rozlehlou věznicí. Všem se výlet moc líbil.

Pozvánka na pálení čarodejnic 30. 4. 2015

Okrsková soutěže hry Plamen - Habry 8. 5. 2015
Dne 8. 5. 2015 se v odpoledních hodinách naše družstvo Rychlé Roty zúčastnilo jarního
kola soutěže hry Plamen v Habrech. Bohužel nám před soutěží onemocnělo pár mladých hasičů
a proto jsme se snažili vše na poslední chvíli dát dohromady. Poděkování také patří kamenským
mladým hasičům, kteří nám pomohli při požárním útoku. 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 jsme zaběhli ve svém obvyklém čase. Družstvo Rychlé Roty
obsadilo konečné 5. místo.Soutěžili: Martin Čálek, František Čálek, Vojtěch Ostatnický, Beáta
Čálková, Matěj Semrád.
Okrsková soutěž v Habrech dne 16. 5. 2015
V sobotu 16. května 2015 se naše týmy (staří a mladí) zúčastnily Okrskové soutěže v
Habrech. Závodilo celkem 8 družstev mužů a 3 družstva žen. Chrtníčským družstvům se letošní
soutěž nadmíru vydařila a v obou disciplínách si vedla velice dobře. Tým Chrtníč I (mladí) se
umístil na 5. místě. Troufám si tvrdit, že mají dobré vyhlídky do budoucna. Nutno zmínit, že
Chrtníč II (staří) obsadili skvělé 3. místo. Tímto děkuji všem zúčastněným a do dalších závodů
přeji hodně úspěchů.
Frýdnavská savice dne 20. 6. 2015
Dne 20. června 2015 proběhl 6-tý ročník Frýdnavské savice, na kterém nemohla chybět
naše družstva. Začínalo se již v 10 hod. dálkovou přepravou vody od rybníka. Oficiální
zahájení bylo ve 13 hod. nástupem. Na letošní soutěž zavítalo oproti loňskému ročníku celkem
17 soutěžních družstev. Atmosféra byla jako každý rok fantastická, pořadatelé měli zajištěno
jak občerstvení, tak docela slušné počasí. Jen před vyhodnocením na chvilku začali padat
kroupy. Naše družstva se umístila na velmi pěkných místech, Chrtníč II (starší) na krásném 3
místě a Chrtníč I (mladší) na 5 místě. Jen tak dál hoši.

Přátelské posezení členů SDH Chrtníč dne 11. 7. 2015
V sobotu dne 11. července 2015 od 17.00 hod. zveme na místní hřiště všechny členy
sboru dobrovolných hasičů Chrtníč na přátelské posezení. Grilování masíčka a zchlazení
pivním mokem bude za odměnu pro všechny hasiče, kteří se zúčastnili letošních brigád.
Přátelské posezení členů SDH Chrtníč dne 11. 7. 2015
V sobotu dne 11. července 2015 od 17.00 hod. zveme na místní hřiště všechny členy
sboru dobrovolných hasičů Chrtníč na přátelské posezení. Grilování masíčka a zchlazení
pivním mokem bude za odměnu pro všechny hasiče, kteří se zúčastnili letošních brigád.
Letní promítání 4. 9. 2015 od 17.00 hod.
V sobotu 4. září náš sbor uspořádal letní kino pro naše nejmenší. Promítání se nakonec
pro nepřízeň počasí přesunulo na sále kulturního domu. Počas přestávky se dětem podávalo
občerstvení a grilovaná kuřata, Účast byla velká.
Kateřinská zábava 28.11. a rozsvícení stromku dne 29. 11. 2015
Jako minulý rok,tak i letos se konala v Kulturním domě Kateřinská zábava .K poslechu
a tanci nám vyhrával Vlasta s Martinou. Začátek akce byl ve 20 hodin. Ač to tak na začátku
nevypadalo, o půl noci byl sál zaplněn a zábava byla v plném proudu. Celá akce se protáhla do
brzkých ranních hodin a všem se moc líbila.
Následující den proběhlo rozsvícení vánočního stromku před Obecním úřadem, kde děti
z Rychlé roty předvedly pásmo básniček a vánočních koled. Poděkování patří vedoucím
mladých hasičů, kteří zajistili přípravu vánoční atmosféry.
Utkání v sálovém fotbale dne 19. 12. 2015
Předvánoční přátelské utkání mezi obcemi Chrtníč a Bačkov se odehrálo v pozdějších
večerních hodinách v hale v Ledči nad Sázavou. Po celé dvě hodiny se hrál velmi kvalitní futsal,
ale bohužel tým z Chrtníče podlehl celku Bačkova. Po vyrovnaném vývoji utkání nakonec v
poslední minutě rozhodl gólem Marek Korel a tým z Bačkova vyhrál 14:13.
Turnaj ve stolním tenise dne 26. 12. 2015
Dne 26. 12. 2015 se uskutečnil již pátý ročník vánočního turnaje ve stolním tenise
jednotlivců v místním kulturním domě. Letošní turnaj ,co do počtu hráčů, byl rekordní. Turnaje
se zúčastnilo 19 hráčů. Vítězem celého klání, již po čtvrté za sebou, se stal Josef Melechovský,
druhé místo obsadil Filip Čech a na třetí příčce skončil Marek Brada. Všem zúčastněným
hráčům a divákům patří velké poděkování za jejich účast a doufáme, že příští rok se opět
sejdeme na stejném místě.

