Jak se žilo v Chrustenicích v roce 2018
Z Egypta do šachty za čertem
První kulturní akce v roce 2018 proběhla již 16. ledna, kdy
v klubovně Obecního úřadu proběhlo „Putování po
stopách farónů“ s Lenkou Trnkovou.

24. 2. Sbor dobrovolných hasičů pořádal Hasičský ples
a druhý den dětský karneval.

7. 4. proběhl za účasti mnoha dobrovolníků v rámci celeorepublikové akce Ukliďme
svět – ukliďme Česko úklid Chrustenic.

30. 4. jsme společně zapálili čarodějnici.

Naší největší akcí je tradičně dětský den. Letos se konal 2. června a nesl se ve
znamení indiánů. Nemohlo chybět teepee, jízda na kánojích a koních. Děti uvazovaly
uzly, lovily divou zvěř nebo rýžovaly zlato.

Sportovní den, konaný 15. 9., okořenilo vystoupení tančnic hula hoop. Děti i dospělí
si mohli vyzkoušet skákací boty, hopsadlo nebo jednokolku.

I přes velkou nepřízeň počasí se 28. října sešli zástupci všech spolků spolu s občany
na oslavu 100 let republiky.

3. 11. obcí prošel lampionový průvod a končil tradičně na hřišti, kde si děti opekly
buřty, shlédly ohňovou show a příjemný večer skončil ohňostrojem.

Vrcholem sezóny se je vždy rozsvícení vánočního
stromu. 2.12. nám sice pršelo, přesto se nás sešlo
hodně, abychom se zaposlouchali do koled od dětí
z mateřské školky, popili svařák od hasičů, zakousli
cukroví od dobrovolníků nebo si zakoupili vánoční
dárek od malých i velkých prodejců.

Sezónu letos uzavíral Mikuláš v Chrustenické
šachtě, když se 8. 2. děti neohroženě vláčkem
vydaly do podzemí, kde na ně čekala trojice četrů.
Ty hodné pak pokračovaly do nebe, kde jim Mikuláš
s andělem za básničku rozdal nadílku.

Kulturní komise obce Chrustenice děkuje všem občanům, kteří se aktivně
podílí na přípravě a realizaci akcí.

https://www.chrustenice.cz/kulturni-a-sportovni-akce/
https://www.chrustenice.cz/dobrovolnici-2

Čím žila Chrustenická šachta?
Odpověď by mohla klidně znít takto: hodně
pestrým a na události bohatým životem.
Vše začalo v dubnu, kdy k nám přijelo velké
nákladní auto, které přivezlo z Prostějova
oboustrannou kolejovou spojku. Byla okamžitě
položena a zabudována do již existující tratě.

Do celé stavby se nám vklínilo natáčení studentského filmu pod názvem „Krabička
na svačinu“. Děj filmu je o střetu dvou generací, kdy jednu tvoří otec hlavního
hrdiny, celý život horník a na straně druhé, jeho syn, který chce sledovat svého otce
v hornické profesi. Ten se ale brání myšlence, že by jeho syn skončil v podzemí. To
vede k situaci, kdy syn, bez vědomí otce, začne fárat a nakonec se oba sejdou na
jedné
čelbě.
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Aby to natáčení bylo trochu komplikované,
režie se ujala turecká studentka, která svůj
štáb složila z dalších zahraničních studentů.
Kameraman Íránec, hlavní hrdina, syn, český
student, jeho otce hrál slovenský herec.
Celou komunikaci mezi námi a štábem,
zprostředkovala tlumočnice. Je potěšitelné,
že takto mladí tvůrci, si vybírají témata
z hornictví. Scénář byl zpracován na velmi
dobré úrovni a případné nesrovnalosti se
řešili na místě, domluvou s námi.

V květnu se podařilo realizovat stavbu kolejové
čtyřkolky. Za vzor posloužila fotografie z jednoho
dolu v Holandsku. Materiálově ji zabezpečila firma
Strand, která využívá bývalých objektů dolu.

Posledního června si dal u nás schůzku Velorex
klub, který naši šachtu využil k zastávce na své
Spanilé jízdě po kraji.
O týden později jsme přivítali další z klubů
historických vozidel a to Valocars klub. Toto
sdružení je zajímavé především tím, že všichni
členové pochází z malé vesničky, kde téměř každý
vlastní nějakého veterána.

10. 7. se důl opět stal cílem dalšího studentského štábu, tentokrát ryze českého,
který u nás natáčel absolventský film o záchranářích. I tentokrát šlo o dobře
zpracovaný scénář držící se reality.
V srpnu v Mladé Frontě Dnes o nás vyšel v rámci seriálu „Poznejte podzemí Čech,
Moravy a Slezska“ celostránkový článek - https://bit.ly/2Xg0hls
Možná na základě tohoto článku si důl vybrala jedna z reklamních společností, aby
u nás uspořádala presentaci nového osobního vozu Opel Combo. Pozvaní novináři,
každý dostal na den k dispozici jeden vůz, si u nás vyzkoušeli nelehký hornický
chlebíček, ať zkouškou vrtání, nakládání rudy za pomoci kracky a troků nebo odbíhání
naložených vozů.
V říjnu jsme pak oslavili, společně s obyvateli městyse
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a v oslavách jsme pokračovali se zastupiteli obce
Chrustenice, kdy jsme se zúčastnili položení věnců
u pomníku padlým z 1. světové války.

Na konci měsíce náš důl navštívila dvojice studentek z VŠB v Ostravě za ú čelem
získání podkladů a informací pro diplomovou práci na téma Těžba železné rudy
a těžba vápence. Náš důl byl doporučen jedním z profesorů z VŠB, který u nás
v minulosti byl na prohlídce a dle sdělení studentek, jsme stále v paměti a na
seznamu lokalit pro budoucí studium.
Jak je vidět, šachta stále žije a doufáme, žít bude i nadále.
Zdař Bůh. Miki Dobrý, správce Chrustenické šachty.

http://www.chrustenicka-sachta.cz
https://www.facebook.com/chrustenicka.sachta

Sbor dobrovolných hasičů
V roce 2018 měla členská základna 29 členů.
Do vozového parku přibyl vlek
s plachtou za transportér pro převoz
PS12 s příslušenstvím, popřípadě na
převoz jiného potřebného materiálu.
Byl pořízen čistě z peněz SDH.

24. února proběhl tradiční hasičský ples a následovně dětský karneval.

Jarní sezónu jsme zahájili tradičním pálením čarodějnic, kde jsme zároveň Jednotka SDH
držela hasičskou hlídku.

Dále jsme se podíleli na dětském dnu, sportovním dnu, lampiónovém průvodu, stavbě
betlému a na rozsvěcení vánočního stromu, kde jsme zajišťovali zázemí a občerstvení.

V červnu jsme na hřišti
TJ Chrustenice pořádali
okrskovou soutěž.

V záři jsme se zúčastnili oslavy k 120. výročí založení SDH Loděnice, kde proběhla ráno
výroční schůze a odpoledne výstava techniky, kde byla vystavena část naší techniky a jiné
předměty týkající se hasičiny.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na brigádách,
na konání a zařízení všech akcí, které SDH Chrustenice celý rok pořádá za jejich pomoc.
Samozřejmě jednotce, ale hlavní dík však patří všem, co chtějí, aby naše SDH dále fungovalo
a dělají proto maximum, děkuji!

Tomáš Šuran, starosta SDH Chrustenice
http://sdhchrustenice.cz
https://www.facebook.com/sdhchrustenice/

