Události SDH Chrtníč v roce 2013
Výroční valná hromada dne 12. 1. 2013
V sobotu 12. 1. 2013 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. 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 2013 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 za příkladnou práci s mladými hasiči převzal Fanta Zdeněk ml. a medaili za příkladnou
práci u sboru převzal Milan Poláček.
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 2013.

Pozvánka na maškarní průvod a zábavu 2.3.2013
Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na maškarní průvod dne 2. bčezna
2013 od 13 hod. Večer bude pokračovat maškarní zábava. Tímto Vás srdečně zvou pořadatelé.

Maškarní průvod
Nedílnou součástí konce zimy je masopust, který se konal v naší obci dne 2. 3. 2013.
V 13 hod vyrazilo 30 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

Pořezání lípy u Radinova
Dne 30. 3. 2013 byla svolána brigáda na pořezání lípy na Radinově. Po dlouhé době se
na této akci sešla velká skupina členů SDH. Celkem se této brigády zúčastnilo 15 členů. Počasí
nám velice přálo a kolem 12 hodiny byla lípa rozřezána a odvezena na hřiště. Druhý den napadlo
15 cm sněhu :-)

Pozvánka na pálení čarodějnic a stavění máje

Okrsková soutěž dne 1.6.2013 ve Zboží
V sobotu dne 1.6.2013 se náš sbor ve složení dvou družstev zúčastnil Okrskové soutěže
ve Zboží. Na začátku všechny přítomné přivítal a zahájil soutěž velitel místního sboru Václav
Kavka a velitel okrsku Jiří Rainiš. Chladné a deštivé počasí soutěži moc nepřálo, ale i tak se
zúčastnilo 15 družstev. Chrtníč 1 se umístila na 10 místě a Chrtníč 2 na 9 místě.
Frýdnavská savice 22.6.2013
Dne 22. 6. 2013 se náš sbor zúčastnil již tradiční Frýdnavské savice. Soutěžilo 5
družstev mladých hasičů a 6 družstev dospělých. Útok jsme provedli za krásných 27,38, ale i
přesto jsme se v součtu obou kol řadili na poslední příčku. Náladu nám to ovšem nezkazilo.
V kategorii mladých hasičů soutěžili naše dvě družstva. Oběma týmům se útok moc
povedl a všichni soutěžící byli obdarováni sladkými odměnami.
XV. ročník soutěže o pohár starosty města Habry
Dne 10. srpna 2013 proběhla již tradiční soutěž o pohár starosty města Habry. Za náš
sbor soutěžilo družstvo ve složení: Ostatnický Jaroslav, Vavřička Jakub, Doležal Michael,
Brada Marek, Pros Lubomír, Dobrý Pavel, Poláček Milan ml. Naše družstvo se na soutěž velice
těšilo a při nácviku měli velice dobré časy. Přesto výsledný čas na soutěži stačil jen na poslední
místo. Většina časů byla do 25s což naši nemůžou s naší stříkačkou dokázat.
I přesto patří poděkování všem soutěžícím za snahu a účast, výždyt z celého okrsku
soutěžilo jen naše družstvo a Frýdnava.

Pouťový turnaj v malé kopané a taneční zábava 17.8.2013
Dne 17. srpna 2013 uspořádal náš sbor dobrovolných hasičů pouťový turnaj v malé
kopané. I přes malou účast soutěžních týmů bylo sportovní odpoledne velice plodné. Akci přálo
i krásné sluneční počasí. Turnaj byl za potlesku přihlížejících ukončen v 16.30. Od 17 hod.
začala taneční zábava pod širým nebem, kde hráli Vlasta s Martinou do pozdních nočních hodin.
Tímto děkujeme všem kteří nás přišli podpořit a pobavit se.
Podzimní kolo hry PLAMEN 5.10.2013
Dne 5. 10. 2013 se naše družstvo Rychlé Roty zúčastnilo podzimního kola hry
PLAMEN. Letošní závod požární všestrannosti se uskutečnil v obci Mírovka. Počasí bylo
slunečné, ale dosti větrné. Běh našeho týmu byl odstartován v 10:30 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 krásné 32. místo z 52. zúčastněných týmů v kategorii
starší. Soutěžili: Beáta Čálková, Barbora Matoušková, Filip Fanta, Vojtěch Ostatnický a Matěj
Semrád.
Loučení s uplynulou sezónou 2013-mladí hasiči 19.10.2013
Dne 19. 10. 2013 bylo pro mladé hasiče připraveno odpoledne plné soutěží a her. Po
druhé hodině odpolední vše začalo. Nejprve se všichni mladí hasiči zúčastnili běhu, při kterém
plnili různé úkoly. Na začátku krátké tratě byla střelba ze vzduchové pistole na terč, poté
následovaly disciplíny hod míčem na koš, skákání v pytli, zkouška hasičských dovedností a na
závěr zapamatování a poznávání věcí. Celá soutěž byla bodována a všichni byli odměněni
sladkými pamlsky. Další soutěží byla štafeta 60 metrů. Úkolem bylo překonat pomyslnou
kladinu, prolézt rourou, připojit k hadici C proudnici a rozdělovač a doběhnout do cíle. Opět se
všem dařilo a všichni dostali něco sladkého.
Na závěr akce byla grilovaná kuřata. Soutěžní odpoledne bylo plné dětské radosti a
spokojenosti. Touto cestou bych poděkoval všem, kteří se této akce zúčastnili a pomohli nám
příjemné odpoledne pro děti připravit.
Pozvánka na Kateřinskou zábavu
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny domácí i přespolní na Kateřinskou zábavu, která
se bude konat 23.11. 2013 od 20.00 hod v místním kulturním domě v Chrtníči. K poslechu a
tanci bude hrát skupina DUO LAURA.
Srdečně zvou pořadatelé
Pozvánka na turnaj ve stolním tenise
Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na turnaj ve stolním tenise dne 26.
12. 2013 od 13.00 hod do místního kulturního domu. Pro výherce jsou připaveny zajímavé
ceny. Přijdtě podpořit naše členy.
Srdečně zvou pořadatelé

