Události SDH Chrtníč v roce 2014
Výroční valná hromada dne 11. 1. 2014
V sobotu 11. 1. 2014 se opět po roce konala Výroční valná hromada sboru dobrovolných
hasičů. Akci zahájil starosta sboru pan Milan Poláček přečtením programu a přivítáním hostů i
členů našeho sboru. Pozvání přijali starosta obce pan Zdeněk Fanta, místostarosta obce pan
Josef Vrána a velitel okrsku pan Jiří Rainiš a pan Mazánek. Jako každoročně se probírala a
hodnotila činnost sboru za uplynulý rok, kde se většinou objevila zmínka o kulturních a
sportovních akcích, včetně brigád, kterou přečetl Bohumil Doležal. Svoji zprávu přečetl i
vedoucí mládeže Zdeněk Fanta ml.a všem představil bohatou a pestrou činnost kolektivu
mladých hasičů. Dalším bodem programu bylo odsouhlasení plánu práce na rok 2014 a Josef
Vavřička zhodnotil hospodaření sboru a schválení rozpočtu na následující rok.
V sobotním večeru bylo také předáno ocenění některým našim členům SDH. Čestné
uznání a medaile za příkladnou práci .
V průběhu Výroční valné hromady 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 a popřát jim hodně štěstí a zdraví v roce 2014.

Pozvánka na dětský karneval 22. 2. 2014

Pozvánka na hasičský ples dne 8. 3. 2014
Sbor donrovloných hasičů si Vás dovoluje pozvat na hasičský ples, který se bude konat
dne 8. března 2014 od 20. 00 hod v místním kulturním domě.
Srdečně zvou pořadatelé.

Odešel dlouholetý člen SDH
S lítostí a zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým, že naše řady navždy opustil
dlouholetý člen SDH. Ve čtvrtek 27. února 2014 zemřel ve věku nedožitých 72 let Bohumil
Doležal.
Téměř celý život se věnoval hasičině. Byl druhým nejstařším členem v našem sboru a to od
roku 1964 (50 let). Za svou aktivní činnost byl vyznamenán stužkou za věrnost a medailí za
zásluhy.
Čest jeho památce
Brigáda, pokácení stromu
Dne 5. dubna proběhne brigáda, pokácení stromu na májku. Tímto žádáme účast hasičů,
kteří budou mít čas v tento den. Sraz je v 16.00 hod před hasičskou zbrojnicí (nářadí sebou).

Pozvánka na členskou schůzi dne 11.4.2014 od 20 hod. v místnosti mysliveckého
sdružení (projednání organizace stavění máje a pálení čarodějnic a výlet hasičů)
Účast členů nutná
Pozvánka na pálení čarodějnic a stavění máje

Dovoz nové hasičské stříkačky 26. 4. 2014
Dne 26. dubna 2014 byl náš sbor převzít novou hasičskou stříkačku v Babicích u Hranic
na Moravě. Akce byla pojmuta zároveň, jako výlet hasičů, který byl již dlouho plánován.
Vyjíždělo se v 7,30hod. Cesta byla náročná :-), né ale z důvodu vzdálenosti, ale jelikož bylo
nutné zastavovat na občerstvení. Po převzetí stříkačky byla zastávka na hradě helfštýn. Návrat
z výletu byl v pozdních hodinách s dobrou náladou. Následující den byla provedena zkouška s

novou stříkačkou, včetně toho, že byla provedena zkouška, zda vytlačí vodu až na
nejvzdálenější místo obce. Vše se povedlo a stříkačka plní funkci, jak bylo očekáváno.
Okrsková soutěž plamen 10. 5. 2014 v Sázavce
Dne 10. 5. 2014 se v dopoledních hodinách naše družstvo Rychlé Roty zúčastnilo
okrskové soutěže hry Plamen v Sázavce. První disciplínou byl běh 4x60 metrů s překážkami,
kde mladí hasiči podali výborný výkon. I při štafetě dvojic a požárním útoku se mladým
hasičům dařilo. Družstvo Rychlé Roty obsadilo krásné 2. místo.
Okrsková soutěž 17. 5. 2014 v Habrech

Frýdnavská savice 21. 6. 2014
Dne 21.6.2014 proběhla tradiční Frýdnavská savice, které se pravidelně zúčastňuje naš
sbor. Tentokrát náš sbor byl v převaze. Soutěžila dvě družstva dětí a dvě družstva Chrtníč I a
Chrtníč II (mladší a starší). Mimo nás a domácích na soutěž dorazilo jen družstvo z Habrů. Na
soutěži byla atmosféra svělá a počasí také přálo, ikdyž bylo chladněji. Soutěžilo se v
netradičním útoku (1. útok) a v klasickém útoku na 3B (2. útok). Jelikož se jedná o netradiční
soutěž bere se nejlepší čas z 1. útoku, kde se naše družstvo Chrtníč II umístilo na 3. místě a
Chrtníč I na 5. místě.
Družstva dětí se umístila na krásném 2 a 4 místě, oběma týmům se útok povedl a všichni
soutěžící byli obdarování sladkýtmi odměnami.
Děkuji všem kteří se soutěže účastnili.

Soutěž o Pohár starosty města XVI 9. 8. 2014
Dne 9. 8. 2014 se náš sbor zúčastnil hasičské soutěže o Pohár starosty města Habry.
Bylo složité sestavit družstvo, jelikož žně jsou v plném proudu. Ale i přesto mladí družstvo
složili a v sobotu odpoledne se soutěže zúčastili. Měli za dva útoky krásné časy 26 a 27s. Ale
překvapení přišlo při vyhlášení soutěže. Pan Rainiš nám sdělil že byla proti našemu útoku
námitka a tudíž náš čas za druhý útok nepočítají, čímž se naše družstvo z druhého místa posunuli
na poslední. Toto neférové jednání nás dost rozladilo a naše družstvo odešlo ihned po vyhlášení
výsledků. Mrzí nás, že tento verdikt nebyl řečen dřív, ale až při vyhlášení výsledků, kdy už
jsme se nemohli proti tomuto stanovisku vyjádřit. Je smutné, že toto jednání se týkalo našeho
týmu, který nevynechá žádnou soutěž a vždy podporuje okrsek
Turnaj v kopané 16. 8. 2014

Letní kino 23. 8. 2014
Dne 23. 8. 2014 uspořádal náš sbor večerní promítání pro malé hasiče. Ve 20.30 hod
začalo promítání filmu čtyřlístek asi pro 15 dětí, s tím, že bylo zajištěno občerstvení a grilovaná
kuřata. Dětem, ale i rodičům se akce moc líbila. Po skončení promítání pro děti byl promítán
film pro dospělé "Okresní přebor"., i zde byla atmosféra velice dobrá a účast byla také pěkná.
Kdo měl zájem mohl si zakoupit grilovanou klobásu. Pro velký ohlas bude promítání někdy
opakováno :-).
Zájezd Země Živitelka 30. 8. 2014
Náš sbor se zapůjčených autobusem od obce uspořádal zájezd do Českých Budějovic
pro členy sboru, ale i pro ostatní občany obce. Na zájez se přihlásilo 14 účastníků, takže
mikrobus byl plně obsazen. Odjíždělo se v 6.30 hod a v 9:00 hod již "účastníci zájezdu" stáli
před hlavní branou Země Živitelky. Počasí nám na výlet přálo a bylo po celý den krásné
sluneční počasí. Z Českých Budějovic byl odjez v 17:00 hod. Příjez do obce s menší přestávkou
na občerstvení byl ve 20:00 hod. Všem se výlet moc líbil a zároveň touto cestou děkujeme obci
za zapůjčení vozidla.

Podzimní kolo hry plamen 4. 10. 2014
Dne 4. 10. 2014 se naše družstvo Rychlé Roty zúčastnilo podzimního kola hry
PLAMEN. Letošní závod požární všestrannosti se uskutečnil v lyžařském areálu Vysoká. Běh
našeho týmu byl odstartován v 10:20 hod. V rámci ZPV mladí hasiči museli absolvovat tyto
disciplíny: střelba ze vzduchové pistole, základy topografie, uzlování, základy první pomoci,
požární ochrana a překonání překážky po vodorovném laně.
Družstvo Rychlé Roty obsadilo 40. místo z 54. zúčastněných týmů v kategorii starší.
Soutěžili: Beáta Čálková, Barbora Matoušková, Natálie Fantová, Vojtěch Ostatnický a Jan
Ostatnický.
Výlet do termálních lázní Velký Meděr 25-28. 10. 2014
Náš sbor dobrovolných hasičů uspořádal se zapůjčeným autobusem od obecního úřadu
výlet do termálních lázní od 25.10 do 28.10. Akce se zúčastnilo 10 osob. Počasí nám celé tři
dny přálo (nepršelo). Celé tři dny jsme využívali termální prameny o teplotě 38°C. Při zpáteční
cestě byla zastávka na vodním díle Gabčíkovo Nagymaroš kde jsme měli štěstí na právě
přepouštěné lodě. Další zastávka byla pod Pálavou na Novomlýnských nádržích. Návrat byl ve
veselé náladě a všem se výlet moc líbil, stím, že v příštím roce akci zopakujeme.
Brigáda rychlě roty hrabání listí dne 2. 11. 2014
Brigáda proběhla dne 2. listopadu 2014 v dopoledních hodinách za účelem úklidu listí
na veřejných prostranstvích v obci. Hrabání listí se zúčastnila většina mladých hasičů. Po dvou
hodinách nepřetržité práce bylo hotovo. Se svou prací byli děti velice spokojeni, protože naše
malá obec byla zase o něco krásnější.
Železná sobota dne 8. 11. 2014
Sbor dobrovolných hasičů pořádá sběr železného šrotu (ne TV, ledničky apodobně).
Info pro hasiče: sraz před hasičskou zbrojnicí v 8:00 hod
Kateřinská zábava dne 22. 11. 2014
Konec listopadu je v Chrtníči spojen s pořádáním poslední zábavy před začátkem
adventu. Jedná se o kateřinskou zábavu, kterou pořádal v sobotu 22. 11. 2014 v kulturním domě
sbor dobrovolných hasičů. Náš sbor je neodmyslitelným pořadatelem této podzimní akce. K
tanci a poslechu hrála skupina DUO LAURA. Účast nebyla nijak závratná, ale kdo se dostavil
určitě se dobře bavil.
Rozsvícení vánočního stromku dne 30. 11. 2014
Slavnostní rozsvěcování vánočního stromku před kulturním domem má v Chrtníči již
svoji tradici. A tak se opět tradičně o první adventní neděli rozzáříli oči rodičů při vystupování
a recitaci dětí. Rychlá rota připravila pod vedením hasičů pásmo básniček a vánočních koled.
Na závěr děti rozdávali přítomným rodičům perníčky vlastní výroby. Kdo měl zájem mohl se
zahřát připraveným svařeným vínem.

Čerti dne 5. 12. 2014
Jako v celé republice, tak i u nás byl rej čertů. Od 17.00 hod začlo řádění z pekla. Někteří
členové našeho sboru pořádají tradičně pro malé děti chození čertů spolu s mikulášem a
andělem. Ale, aby těch čertů nebylo málo, tak v místním pohostinství bylo připraveno pohostění
pro ty, kteří měli chuť. Jednalo se o čerty na pivě.
Předvánoční vinná klobása 19. 12. 2014
V místním pohostinství se dne 19. 12. 2014 podávala vánoční vinná klobása. Pár
dobrovolných nadšenců našeho sboru spolu s paní hostinskou připravili pro místní návštěvníky
ochutnávku vinné klobásy. Účast byla hojná a většina klobás se s chutí snědla. Touto akcí byla
navozena příjemná vánoční atmosféra.

Silvestrovský běh - II ročník 31. 12. 2014
Dne 31. 12. 2014 v 10.00 hod byl odstartován již druhý ročník silvestrovského běhu.
Akce se zrodila přesně před rokem kdy čtyři nadšenci vyběhli na Silvestra z Chrtníče po žluté
turistické značce do Golčova Jeníkova. V tomto roce se na start postavilo celkem 11 běžců,
kteří trasu cca 10 km v mrazivém počasí zdolali za 60 min. Cílem nebylo trhat časové rekordy,
ale doběhnout ve zdraví. Jen tak dále a příští rok v plné síle a větším počtu !!!

