Události SDH Chrtníč v roce 2012
Výroční valná hromada dne 14.1.2012
V sobotu 14. ledna 2012 se konala Výroční valná hromada v místním kulturním domě,
které se zúčastnili nejen členové sboru, ale také hosté z obce a okrsku. Všichni zúčastnění si
mohli vyslechnout události ve sboru v uplynulém roce. Starosta obce poděkoval za naši aktivitu
a práci a popřál nám do další činnosti hodně štěstí. Také projevy dalších hostů se nesly ve
znamení poděkování za naši práci, vyzdvižena byla hlavně práce s mládeží.
Jako tradičně byla přednesena zpráva o činnosti sboru za rok 2011, zhodnocení loňské
hasičské soutěže, zpráva hospodáře, plán činnosti na rok 2012 a na závěr v diskuzi byli oceněni
někteří naši členové: čestné uznání obdrželi: Beránek Miloš, Doležal Bohumil, Janda Jaroslav,
Kořínek Josef, Ostatnický František, Šemík Jaroslav, Poláček Milan, Kořínek
Vladimír a medaili za zásluhy obdržel Ostatnický Jaroslav.
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 bohaté
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 2012.

Pozvánka na hasičský ples
Po delší době se náš sbor rozhodl uspořádat hasičský ples, který se bude konat v sobotu
18.2.2012 od 20:00 v sále kulturního domu. Srdečně zveme všechny tance a zábavychtivé
zájemce. Všichni se můžou těšit na tradiční tombolu.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pozvánka na členskou schůzi 10.2.2012
Srdečně Vás zveme na členskou schůzi SDH Chrtníč, která se uskuteční v pátek
dne 10.2.2012 v 20.00 hodin v místnosti mysliveckého sdružení (projednání organizace
hasičského plesu).
Účast členů nutná.
Hasičský ples
Dne 18. 2. 2012 jsme se sešli na hasičském plese, který jsme pro Vás po delší době
uspořádali. Mluvím-li o nás, mám na mysli samozřejmě dobrovolné hasiče z Chrtníče. Celým
sobotním večerem nás provázelo hudební duo Vlasta s Martinou.
Bohatá tombola potěšila všechny, kteří si zakoupili losy. Zajímavých cen bylo dosti, i
když ne každý mohl vyhrát. Poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly.
Doufáme, že se ples lidem líbil. Děkujeme všem hasičům, jenž pomáhali při přípravě, provozu
i úklidu a samozřejmě děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli na ples pobavit.
Těšíme se na Vás i na dalších hasičských akcích.
Pozvánka na DĚTSKÝ KARNEVAL !!!!!!!!!!!!
Sbor dobrovolných hasičů v Chrtníči srdečně zve všechny děti, rodiče i ostatní
spoluobčany na „Dětský karneval“ který se bude konat dne 25. února 2012 od 13.00 hodin v
sále kulturního domu. Můžete se těšit na spoustu soutěží, zábavy, diskotéku, atd. Občerstvení
zajištěno.
Těšíme se na velkou účast masek!
ŽELEZNÁ SOBOTA
DNE 24. 3. 2012 od 8:00 hod.
Místní dobrovolní hasiči budou pořádat sběr železnéko šrotu (nebudou odvážet televize,
ledničky apod.). Pokud se tedy chcete zbavit nepotřebného haraburdí, připravte ho jako vždy
před Vaše obydlí.
Pozvánka pro hasiče: Kdo bude mít čas tento den, sraz je v 7:30 hod u furgona

Příprava na stavění máje
V podvečer 14. dubna 2012 se sešla hrstka dobrovolných hasičů, aby v lese pokácela
strom a připravila jej na akci stavění máje.
Pozvánka na členskou schuzi dne 20.4.2012 od 20 hod. v místnosti mysliveckého
sdružení (projednání organizace stavění máje a pálení čarodějnic)
Účast členů nutná
Pálení čarodějnic a stavění máje 30.4.2012
Dne 30. dubna 2012 sbor dobrovolných hasičů pořádal pálení čarodějnic a stavění máje.
Tato tradice se u nás v obci drží již mnoho let. Letos nám, oproti loňskému roku, počasí velmi
přálo.
Nejen díky počasí, ale i díky hojnému počtu lidí se tato akce vydařila. Přišlo mnoho
návštěvníků a vrcholem večera bylo postavení máje. Pro přítomné pak bylo přichystáno
občerstvení v podobě prasátka a piva.
Tuto akci hodnotíme jako velmi vydařenou a chtěli bychom touto cestou poděkovat
Obecnímu úřadu Chrtníč za sponzorský dar (prase), všem přítomným hasičům a lidem kteří si
přišli užít příjemný večer v naší společnosti :-).
Pozvánka na májovou zábavu
Zveme všechny z Chrtníče, okolí i z daleka na májovou zábavu pod širým nebem, která
se uskuteční v sobotu 26. května 2012 od 20.00 hodin na parketě za místní hospodou.
Jako již tradičně hraje k tanci i k poslechu skupina STARÝ KLÁDY. Nebude chybět
občerstvení ani dobrá zábava.
Srdečně zvou pořadatelé.

Májová taneční zábava
Poslední květnovou neděli uspořádal náš sbor na parketu taneční zábavu. I když jsme
vsadili na úspěšnou kapelu Starý Klády a počasí nám také přálo, tak i přesto byla návštěvnost
prabídná. Věříme, že Ti co dorazili, se určitě dobře bavili. Touto cestou se patří poděkovat
všem, kteří nás přišli podpořit a pobavit se. A hlavně velké poděkování patří těm účastníkům,
kteří se podíleli na přípravách a průběhu celé zábavy.
Noční hasičská soutěž Habry
V Pátek dne 6. července 2012 od 21.00 hod bez velkých příprav a tréninků náš sbor
vyrazili na XIII. ročník noční hasičské soutěže družstev do Habrů. Naše družstvo se umístilo
na pěkném 18. místě. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev žen a 29 družstev mužů. Touto cestou
patří poděkování soutěžícím hasičům, za vstřícný přístup k soutěži a pěkný výsledný čas.
Pozvánka na Kateřinskou zábavu
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny domácí i přespolní na Kateřinskou zábavu, která
se bude konat 24.11. 2012 od 20.00 hod v místním kulturním domě v Chrtníči. K poslechu a
tanci bude hrát skupina TREND.
Srdečně zvou pořadatelé

Turnaj ve stolním tenise
Dne 29.12.2012 od 12:30 hod se konal turnaj ve stolním tenise, který pořádal sbor
dobrovolných hasičů. Sportovní akce se zúčastnilo 14 soutěžících. Vítězem turnaje se stal Vébr
František, druhé místo obsadil Brada Marek a třetí skončil na stupni vítězů Poláček Milan.
Gratulujeme k pěknému umístění. Pořadatelům turnaje děkujeme za vytvoření pěkné atmosféry
a sportovního zážitku.

