Rok 2021
22. 1. 2021 Výborová schůze
Tento rok začal oproti předchozím létům netypicky. Nekonaly se původně plánované akce
předvýroční členská schůze a VVH, které se měly uskutečnit 15. a 16. 1. 2021. Důvod byl
prostý – KORONAVIRUS a s ním spojený nouzový stav, potažmo lockdown.
Tentokrát v hasičárně se sešel alespoň výbor, který probíral výši členských příspěvků a
projednával plán práce na nadcházející sezónu. Vzhledem s situaci byly také zrušeny na
únor plánované ŠIBŘINKY a i HASIČSKÝ BÁL, které tato situace nedovoluje.
6. 2. 2021 Brigáda na dříví a úklid klubu
První únorovou sobotu dopoledne jsme se sešli v Dehtíně, abychom zpracovali dříví
darované starostou a také poklidili hasičský klub. Bylo zapotřebí umýt okna v sále a vytřít
hospodu.
Sešel se nás slušný počet a práci jsme včas zvládli. Nakonec jsme se odměnili gulášem,
který jsme si ohřáli v klubu.
2. 4. 2021 BRIGÁDA na přípravu hřiště
O Velikonocích na Velký pátek jsme uspořádali brigádu na přípravu hřiště na nadcházející
sezónu. Zatím se neví, jak budou letošní soutěže probíhat, nicméně závodní terén
vyžaduje pravidelnou údržbu. Bylo potřeba shrabat listí, trávu posekat.
30. 4. 2021 MÁJKA
V tento páteční poslední dubnový den jsme se sešli v dehtínském klubu, abychom
postavili tradiční májku. Májku jsme dovezli již koncem minulého týdne, zbývalo ji připravit.
Zdobení jsme provedli v pátek, těsně před stavbou. Pod ozdobenou májkou jsme si opekli
buřty a popili dobré pivko.
20. 5. 2021 1. seč
Od 20.5. probíhala 1. seč obecních ploch. Seč vždy probíhá na etapy a je rozložená do
několika dní.
21. 5. 2021 Výborová schůze
Toto páteční odpoledne proběhla výborová schůze. Jedním z bodů byla nadcházející
hasičská voda, kterou máme v plánu uspořádat v červnu.
21. 6. 2021 1. soutěž sezóny OPH Hadrava (Bystřice)
Po zimní a covidové pauze bylo na čase vyvětrat hadice a trošku prohřát naši Blážu, které už bylo
po nás taky smutno.
Termíny soutěží ZČHL byly posunuty až na červenec a okrsek se posunul dokonce na září.
Oba tými se pustily do trénování.
Zpět do klubu se vrátily i děti, které už taky ladí formu na podzimní soutěže hry Plamen.
A aby to trénování mělo smysl, naše holky si tuto sobotu vyrazily na OPH do blízké Bystřice nad
Úhlavou, kde pořádala SDH Hadrava 2.kolo.
Počasí bylo velmi horké, přesto prímový areál u potoka mezi stromy poskytl i krásný stín.

První útok se rozbíhá až po druhém výstřelu, což se lehce odráží na výkonu a tak časomíra končí na
20,18 (PP 18,85).
Bez přestávky se hned rozbíhá druhé kolo. Zaváhání na košíku se snaží Bláža dohnat pod pevnou
rukou Janiny. Pepřu sestřeluje na 17,52, ale Marťu to lehce hází bokem a časomíra se zastavuje na
22,55.
Celkově berou holky předposlední místo a snad si i vybraly smůlu pro tuto sezónu.
Za fotky díky Matymu, Máťovi za chlapský doprovod a Úněticím 1911 a Záhorčickým za fandění a
pomoc.
Videa ze soboty jsou pod těmito odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=tCfZCWU4GW4
https://www.youtube.com/watch?v=W_CwiND-Wj4

Červen a červenec 2021 Bleskové povodně a požár skládky
29. 6. a 8. 7. jsme zasahovali u bleskových povodní, které způsobily přívalové deště.
Pomohli jsme spoluobčanům s odčerpáním vody z pozemků a byli k ruce kolegům ze
Švihova. Patří jim velký dík za rychlý zásah při odklizení padlého stromu u rybníka.
3. 7. jsme také zasahovali při požáru skládky ve Štěpánovicích.
V průběhu měsíce června došlo i k opravě hasičského traktůrku. Opravu provedl Vláďa
Kučera ml.

24. 6.- 27. 6. HASIČSKÁ VODA
I letos vyrážíme s našimi ratolestmi na vodu. Naším cílem je řeka Lužnice.
Složení vodákuů je podobné jako v letech předchozích. Naší cesty se bohužel nemohou
zúčastnit Peterovi, které těsně před odjezdem skolí nemoc. Namísto nich se k nám
přidávají Janina s Matym.
Ve čtvrtek odpoledne vyrážíme z Klatovského nádraží vlakem. V Borovech p řistupují již
zmínění Jana a Maty, v Plzni náš tým doplní Kaci s Eliškou a Langy s Filípkem. Zbytek dorazí
auty do našeho cíle, kterým je Suchdol nad Lužnicí.
Při příjezdu nás přivítala bouře, kterou jsme bez potíží zvládli.
V sobotu jsme si vyzvedli lodě kousek od našeho nočního tábořišt ě. Rychlost a prudkost
řeky nás překvapila již na začátku, kdy Kaci svou loď nedovezla ani do výjezního stanovišt ě.
Musím konstatovat, že Lužnice je nádherná řeka, plná neočekávaných zážitkuů, a ť už t ěch
pozitivních i negativních. Cílem prvního dne byl vodácký kemp Majdalena v blízkosti
stejnojmenné obce. Zde jsme rozbili tábor, založili oheň a dokonce jsme se i vykoupali v
řece.
Druhý den nás čekal nejtěžší úsek naší cesty, kterou byl odklon na Starou řeku a p řeplutí
největšího rybníka v ČR, rybníku Rožmberk.
První etapu až k jezu Rozvodí jsme zvládli s menšími zádrhely. Myslím, že n ěkte ří z nás byli
rychlostí, hloubkou a celkovou divokostí řeky docela překvapeni. Dál jsme pokra čovali po
Staré řece, kterou podle sdělení hospodského ve Staré Hlín ě, kde jsme se zastavili na
občerstvení, jezdí spíš nostalgici. Ostatní dávají přednost Nové řece, ta je turisticky
příznivější. Stará je zase krásnější. Odtud pokračujeme cestou plnou meandruů, místy i
popadaných stromuů až k ústí jak z toku řeky Nil, které vede na rozlehlou plochu hladiny
rybníka Rožmberk. Je obrovský, nádherný a jeho přeplutí nám trvalo asi 45 minut. Byl to
celkem náročný, ale zároveň krásný zážitek.
Po překonání rybniční hráze nás ještě čekal asi
kilometrový úsek do kempu Lužnice. I když
jsme dorazili celkem pozdě, stihli jsme oslavit
narozeniny naší hasičky Elišky, která právě v
tento den slavila nádherné 6 narozeniny.
Oslavu připravily tety a Eliška byla velice mile
překvapená.
Poslední den nás čekal úsek do Vlkova, kde
naše vodní pouť končí. Zde, ve velice krásně
vybaveném kempu, jsme se občerstvili, vrátili
lodě a obdarovali naše nejmenší za odvahu a
statečnost.
Díky všem za účast a hlavně vrchnímu
náčelníkovi Vláďovi za zorganizování.
Za rok snad zase AHÓÓÓÓÓÓJ !!!

3.7- 4.7. 1. a 2. kolo ZČHL (Stýskaly, Nevřeň)
Letní měsíce bývají věnované převážně soutěžní činnosti. Jinak tomu není ani letos.
O tomto víkendu jsme zajeli do Stýskal (PS), kde se místní sbor poprvé ujal pořádání
ZČHL a myslíme, že se toho zhostil velmi slušně.
Areál je zde krásný a vše vypadalo pěkně. Dráha byla tedy dosti promáčená, páteční
bouřky byly znát.
Jako standartně se začíná
kategorií mužů. Naši kluci jdou
na start jako třetí, vzadu vše
klaplo na jedničku, Máťa kluky
fakt moc nešetří. Na levém brku
ale bohužel necvakla proudnice
a je z toho NP.
Holky startují jako vždy 2. Vzadu
taky vše na jedničku, s klidným
plynem, a je z toho 18:29 po
lehkém prostřiku Marti vlevo.
Pepřu si odnáší cenu pro nejlepší
proudařku za čas 17:34.
Na konci sobotního vyhlášení si
holky ještě přebírají pohár za
loňské skvělé 2. místo
v celkovém pořadí ZČHL 2020.

videa ze soboty:
https://youtu.be/ko2l9JSC0yM
https://youtu.be/snXaLakIQAc

Po soutěži se přesouváme do nedaleké Nevřeně, kde je to taky moc krásné a kde se koná
i večerní zábava.
V neděli ráno, ještě necelé dvě hodiny před startem, kluci ještě řeší zranění proudaře
Honzíka, který není schopen rychlejšího pohybu.
Naštěstí jsme během pár minut díky Lišákovi získávají telefon na rychlého Patrika, který
nám přijíždí pomoci a vede si více než dobře. Tímto mu ještě jednou moc děkujeme.
Je z toho nakonec slušný čas 17:59 (LP 17:36) a čtvrté místo.
Holky jdou zase velmi pěkný útok, Marťa s lehkým prostřikem dává 18:03 a je z toho i tak
skvělé 3. místo. Pepřu si pak odnáší další cenu nejrychlejší proudařky za krásných 17:29.
videa z neděle: https://youtu.be/lG0QejnEIuI
https://youtu.be/Bz3XZzAnQqU

10.7. - 11.7. 3. a 4. kolo ZČHL (Horní Kamenice, Štítary)
Druhý červencový víkend se koná 3.
a 4. kolo ZČHL.
Sobotu hostí Horní Kamenice.
Počasí není příznivé a zapříčinilo
lehce podmáčené hřiště. U kluků
chtěl Lubča trochu umýt terč
od bahna a sestřeluje na 18,75
(Péťa 17,52) a je z toho 10.místo.
Holky mají lehký pád košíku před káď.
Marťa v mezičase pro fanoušky
v popředí skáče parakotoul aby se
nenudili a i tak holky dobojují s časem
24,39 (PP 23,60).
Je z toho předposlední 7.místo.

Přemisťujeme se domů do Klatov a vyrážíme provětrat peněženky na pouťové atrakce.
V neděli jsme přijíždíme do Štítar,
kde počasí nebylo o moc lepší.
Hezké bahýnko je pro náš dětský
doprovod jako stvořené pro blbnutí.
Dráha díky počasí ale vzala za své a
opět se potvrzuje,že jít na jistotu je
nejlepší.
Kluci si dávají 18,65 na pravém a
konečný čas 19,08 je umisťuje na
8.příčku.
Holky mají pěkně rozběhnuto a Pepřu
terč zasvítí na 17,22 což jí vynáší
potřetí nejrychlejší proudařku v sezóně.
Luci ukončuje na 18,40 a k našemu
překvapení je to na trati nejlepší čas.
Holky si odváží krásné poháry.

Míříme k Pepovi do kanclu poslechnout si ukrytí před deštěm koncert Marka Ztraceného z
náměstí.

Videa za soboty:
Kluci https://youtu.be/320HiPXAXrA
Holky https://youtu.be/Y1YZ0V7Fllg
videa z neděle:
Kluci https://youtu.be/3sfbs-XSROw
Holky https://youtu.be/tlszK4GWVhM
24.7. - 25.7. 5. a 6. kolo ZČHL (Útušice, Štěnovický Borek)
O tomto slunném víkendu se konalo 5.a 6.kolo ZČHL.
V sobotu měli premiéru v pořádání Útušice. Zde nás čekala pevná dráha. Klukům to pěkně
zacvakalo a Lubčův terč rozsvítil konečný čas 17,26 (Grázlík 16,81), který zacinkal na
stříbrný pohár.
Holky přijely natěšené z tréninku, na kterém se jim velmi dařilo. Rozběh proběhl na
dvakrát a s lehkým zaváháním u základny na rozdělovači i tak Bláža dotlačila vodu na
stříbrný čas 17,93 (Pepřu 16,82!).
V neděli jsme se přesunuli jen o pár kilometrů do Štěnovického Borku, kde místní spravují
velmi kvalitní a rychlou dráhu.
Kluci rozběhli velmi pěkně a Grázlík sestřikuje v 17,23s a stal se nejrychlejším
proudařem tohoto kola! Lubča trochu umyl terče a ukončil boj s časem na 18,15s, což pro
kluky znamenalo 7.místo.
Holky se do toho obuly o dost lépe a s časem 16,90!!! s si zlepšily svůj osobní rekord.
Pepřu si taky zlepšila svůj osobáček na 16,51s a zas vyhrála nejlepší proudařku kola.
Další 16tku daly už jen holky z Hlubyně (16,88) a tak jsme si odvezli stříbro a stromek.
V průběžném pořadí jsou kluci na 5.místě s 53b a holky vedou tabulku s 39body.
Videa z uplynulého víkendu jsou k mání pod těmito odkazy:
Útušice:
Kluci: Útušice kluci čas - YouTube
Holky: https://m.youtube.com/watch?v=GSdm4PPJQTg&feature=share
Štěnovický Borek:
Kluci https://youtu.be/EH9V3Jk8Gm0
Holky https://youtu.be/jpzUOfCKy50

31.7. - 1.8. 7. a 8. kolo ZČHL (Mokrouše, Mochtín)
O tomto víkendu nás čekala další kola ligy. Týden před dvojkolem se nesl ve znamení
nervozity, kdy jsme za různých okolností přesouvali termíny tréninků.
V sobotu jsme dorazili do Mokroušů. Počasí i trať byly tradičně na jedničku, zázemí a
soutěž, které pořadatelé připravili, také.
Rozběh kluků proběhl na dvakrát. Vše pěkně sedlo a levý proud zastavil časomíru na
17,07s. Pravý proud se zpozdil přesně o sekundu, ale i tak klukům tento čas vynesl
nejvyšší postavení na bedně. Gratulujeme!!!
Holky odstartovaly standardně druhé. Po potížích s hadicemi holky útok nedokončily a
dostaly NP.
Odpoledne jsme se přesunuli do Mochtína. Večer zde probíhala soutěž „V nabíračce“,
které jsme se zhostili s vervou. Večerní párty jsme si též užili.
Ráno jsme se probudili do deštivého dne. I když si dali pořadatelé velikou práci, aby se
závodníci měli co nejlépe, mokré a chladné počasí zalézalo pod kůži.
Kluci začali dobře. Na koši zaskakoval celý víkend Tomáš Kučera, Pavel si připomněl
nabírání. Pěknou vodu poslal Máťa zvolna, kluci byli včas na svých místech, ale
prostřikem na pravém proudu skončil útok časem 19,68s (PP 18,58s) a bylo z toho
celkové 12. místo.
Holky se snažily naladit na dobrou vlnu a s vidinou lepších zítřků odstartovaly. Bohužel ani
tento útok se nepodařil, podklouznutí u základny a následný prostřik na proudech
znamenal konečný čas 26,97s (PP 19,65s) a celkové 7. místo v tomto kole.
Videa z Mochtína jsou ke shlédnutí pod těmito odkazy:
kluci: SDH Dehtín muži - ZČHL Mochtín - YouTube
holky: SDH Dehtín ženy - ZČHL Mochtín - YouTube

14. 8. 9. kolo ZČHL Robčice
V tuto slunnou sobotu jsme vyjeli do Robčic, kde se premiérově konalo 9. kolo ligy. Místní
připravili pěknou a rychlou trať. V okolí se točil vítr, který nám a dalším několika týmům
málem odnesl stan i se závodníky. :) Naštěstí jsme je ubránili :D
Kluci předvedli velmi pěkný útok s časem 17,87s (PP 17,18s), který stačil tentokrát na 5.
místo. Holky běžely na klid a dokončily útok s časem 18,12s (PP 17,67s) a skončily šesté.
Video z 9. kola je k vidění pod odkazy:
kluci: SDH Dehtín muži - ZČHL Robčice - YouTube
holky: SDH Dehtín ženy - ZČHL Robčice - YouTube

4. 9. 10. kolo ZČHL (Žákava)
10. kolo letošního seriálu se konalo v Žákavě. Podmínky předčily očekávání. Každoroční
déšť vystřídalo krásné teplé počasí. Na start se postavili kluci v nezměněné sestavě. Koš
sedl, voda také a kluci na proudech pomalejším sestřikem zakončili útok s časem 19,53s
(PP 18,59s), což znamenalo 11. místo.
U holek vystřídala Lucka Lucku. Rozcvičku holky strávily sběrem hub, který celkem
náhodou při čůrání našli při cestě vedoucí do Žákavy.
Útok se rozběhl bez problémů, první terč sestřelila Lucka v čase 17,83s, Pepřu ale
prostříkala a časomíra se zastavila na 24,38s, ž čehož se vyklubala 6. pozice.
Videa ze Žákavy jsou k vidění pod odkazy:
kluci: SDH Dehtín muži - ZČHL Žákava - YouTube
holky: SDH Dehtín ženy - ZČHL Žákava - YouTube

11. 9. 11. kolo ZČHL (Horní Lukavice)
Předposlední kolo ligy nás zavedlo do Horní Lukavice. V minulých letech patřila mezi úvodní
meatingy, letos se vinou přesunů zařadila až na předposlední místo. Naším cílem pro poslední kola
bylo zaběhnout nějaký pěkný čas.
Kluci rozběhli stabilní útok, časomíra levého proudu se zastavila na čase 17,62s a pravý proud
dokončil v 18,73s. Bylo z toho 5. místo.
Holky začaly také velmi pěkně, levý proud sestřeluje dokonce v 16, 84s, ale na pravém proudu po
prodlevě až v čase 18,60s a skončily na 6. pozici.
Videa z předposledního kola jsou k vidění zde:
holky: SDH Dehtín ženy - ZČHL H.Lukavice - YouTube
kluci: SDH Dehtín muži - ZČHL H.Lukavice – YouTube

18. 9. 12. kolo ZČHL (Horní Hradiště)
Poslední kolo letošní ligy hostilo opět dosti netradičně Horní Hradiště. Počasí bylo přívětivé.
Soutěžit přijelo 20 týmů mužů a 9 týmů žen.
Kluci doskočili PÚ s pěkným časem 17, 69s (PP 17,36s), což jim vyneslo 5. místo.
Holky rozběhly také moc pěkně a levý proud zastavil časomíru na krásném čase 16, 46s a
nejrychlejší proud kola. Pravý proud byl sestřelen až v čase 18, 42s a bylo z toho 4. místo.
Celkově se holky v rámci tohoto seriálu umístily na 5. místě a kluci skončili celkově čtvrtí.
Videa z posledního kola jsou ke shlédnutí pod odkazy:
holky:
kluci: SDH Dehtín muži - ZČHL H.Hradiště 2021 - YouTube

2. 10. OKRSKOVÁ SOUTĚŽ VE ŠTĚPÁNOVICÍCH
V sobotu 2.10. se konala neoficiální Okrsková soutěž našeho okrsku, která byla na jaře
z epidemických důvodů zrušena. Štěpánovičtí ji tedy uspořádali na závěr sezóny v době,
kdy se zde koná pouť. Oprášili jsme široké hadice,vytáhli starou Blaženu a zavzpomínali
na klasiku.
Premiéru měly naše dětičky ve štafetě CTIF, která byla v rámci tréninku zařazena do
programu. Pro naše špunty to byla veliká zkušenost. Osahali si, jaké je to závodit. Okusili,
jak se během závodů důležitá vzájemná podpora a tolerance a jak chutná sladká odměna
za absolvovaný závod.
No a jak to dopadlo?
Kluci i holky ve svých kategoriích obsadili první místa a mláďátka byly o pár setinek třetí.
Doma v klubu jsme pak vše řádně oslavili dortíkem, který jsme si přivezli ze Štěpánovic a
zapili. :)

16. 10. Podzimní kolo hry Plamen – Bystřice nad Úhlavou
V tuto chladnou sobotu vyrazili naši nejmenší na první oficiální soutěž do Bystřice nad Úhlavou,
kde se konalo podzimní kolo hry Plamen. Soutěžilo se v mnoha disciplínách. Naši Dehtíci se
zúčastnili štafeta CTIF, jejíž premiéru se odbyli na soutěži ve Štěpánovicích.
Naši nejmenší soutěžili úplně poprvé a také patřili k nejmladším družstvům ve své kategorii. I když
skončili na čestném posledním místě, jsme na ně moc hrdí, jak pěkně to zvládli. Byla to pro ně
zkušenost, které jsou pro jejich budoucí práci nejdůležitější. :)

9. 10. Členská schůze
V sobotu 9. října svolala starosta SDH členskou schůzi.
Přítomno bylo celkem 9 členů sboru. Projednávala se témata – stav financí ve sboru, plán brigád na
další měsíce, hlavně hrabání listí a také plán kulturních akcí v následujícím období. Byl dohodnut
termín Předvýroční členské schůze na 8. 1. 2021.
9. 10. Dohasná
Po členské schůzi následovala tradiční DOHASNÁ. Nesešlo se nás moc, spíše dívčí družstvo
zachraňovalo situaci, ale starosta pro všechny zajistil občerstvení, holky donesly něco na zub a
samozřejmě nechybělo ani tradiční video. :) (made by Kaci)
Odkaz na video: SDH Dehtín 2021 - YouTube
28.10. Brigáda na hrabání listí
Na výročí republiky jsme se sešli v 10 dopoledne, abychom uklidili listí z obecních ploch. Město
Klatovy přistavilo kontejner, Zbyňda tradičně poskytl traktor s otavanem a dali jsme se do práce.
Michal zajistil pro brigádníky občerstvení na oběd. Sešlo se nás celkem dost a s pomocí techniky,
plachet, kterými jsme shrabané listí nakládali, jsme byli ve dvě odpoledne hotovi.

5.11. GALAVEČER ZČHL
V pátek 5. 11. jsme se vydali na slavnostní vyhlášení ZČHL, které se konalo v kulturním domě v
Losiné. Holky si koupily stejné krásné petrolejové šaty, kluci se vylepšili motýlky a společně s
Mochtínskými jsme vyrazili směr Losiná. Cesta tam i zpět byla plná legrace a zábavy :) Večer se
vydařil, koneckonců to dokládají všechny přiložené i videa z večera (večírku) :)
Holky v letošní sezóně obsadily 5. místo – souhrnné video z galavečera: SDH Dehtín holky 2021 YouTube , kluci skončili bramboroví – video z gala: SDH Dehtín kluci 2021 - YouTube

20. 11. Výborová schůze
V tuto listopadovou sobotu se sešel výbor SDH ve složení Peter, Kučera, Vajgert, Haisová, Bělová,
aby projednal nadcházející období blížícího se adventu a období po novém roce, kdy je v plánu
výroční valná hromada. Termín bálu byl přesunut na 5.3.2021, jeho konání se bude řešit operativně
dle epidemické situace. Výbor se dohodl na koupi reproduktoru, který může být využit pro potřeby
dětí nebo k různým společenským akcím. Také se mluvilo o koupi nového traktůrku na sekání trávy
nebo zajištění poslední leče pro myslivce.

5. 12. Dehtínem chodil MIKULÁŠ
V neděli v předvečer Sv. Mikuláše zavítal tento světec i do Dehtína, aby společně se svými
pomocníky, čerty a andělem, zkontroloval a potěšil místní děti. Děti se na příchod Mikuláše těšily a
zároveň se ho obávaly. Když čerti vstoupili, zavládl strach. Mikuláš četl dětem z knihy hříchů a děti
mu říkaly básničky a zpívaly písničky. Za odměnu dostaly dárečky, diplom a trochu toho uhlí, aby
si vždy v pravou chvíli na čerty vzpomněly. Nakonec ale strach pominul a děti si s čerty užily
legraci. :)

24. 12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Na Štědrý den večer jsme se opět sešli v hasičárně, abychom si popřáli pohodové svátky a užili si
teplý svařák.

31. 12. 2021 Hodně zdraví a pohody v roce 2022

