ZPRÁVA O ČINNOSTI
Rok uplynul jako voda a členové hasičského sboru v Bohdíkově se sešli na
výroční valné hromadě sboru, která se uskutečnila dne 28. 11. 2009 v 15.00hod., a
to již tradičně v kuželně, která slouží našemu sboru jako klubovna. Letošní VVH byly
poznamenaná slabou účastí členů. Byli jsme však rádi, že se naší schůze zúčastnil
ing. Hatoň Luděk, za OSH to byl bratr Havlas Antonín, za okrskové sdružení bratr
Hlásný Jiří, za SDH Raškov starosta sboru bratr Fleischer Adolf, SDH Komňátku
zastoupil její starosta bratr Spáčil Miroslav.
V roce 2010 bude končit volební období současných výborů, proto se i
v našem sboru uskutečnily volby nového výboru. Po dohodě jsme původně 13 členný
výbor omezili na 9 členů. Starostou sboru zůstal i nadále Ondráček Miroslav, ostatní
členové pracovali již ve starém výboru. Pouze sestra Ondráčková Olga je novým
členem výboru. Po přečtení zprávy o činnosti sboru, a to bratrem Gronychem Janem,
VVH konstatovala, že všechny úkoly minulého volebního období byly splněny a
v mnoha případech bylo uděláno mnoho práce navíc. Velmi nás těší, že mažoretky
seniorky, působící pod naším sborem, mají stále úspěchy na akcích, kde vystupují.
Na výborové schůzi ze dne 11.9.2009 bylo dohodnuto a také schváleno, že
pod naším sborem budou vystupovat i břišní tanečnice. Též Bohdíkovské Amazonky
(fotbalistky) mají o tuto spolupráci zájem. Na jejich první zápas výbor SDH schválil
zakoupení nových dresů. Doposud ale tato spolupráce nebyla dohodnuta a
schválena výborem SDH Bohdíkov. Plán práce na rok 2010, který byl na VVH
schválen, obsahuje 20 bodů, které by náš sbor měl postupně uskutečňovat.
Na závěr VVH poděkoval starosta sboru Obecnímu úřadu za dosavadní
spolupráci a veškerou podporu, bez které by náš areál neměl současnou podobu.
Též poděkoval zúčastněným zástupcům sborů za účast na naší VVH a určil zástupce
našeho sboru, kteří se zúčastní jejich výročních valných hromad.
Jelikož se pomalu blíží závěr letošního roku, tak chci tímto způsobem popřát
všem radostné Vánoce a v Novém roce 2010 hlavně dobré zdraví, štěstí a
spokojenost.
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