
Zpráva o činnosti za rok 2009 
  
Váţené sestry a bratři, váţení hosté. 

Všechny  Vás srdečně vítám na dnešní výroční valné hromadě,  abychom 
společně zhodnotili činnost našeho sboru v uplynulém roce. 
   K dnešnímu dni tvoří naši členskou základnu 14 členů, z toho 10 muţů a 4 
ţeny. 
   Letošní rok jsme zahájili jiţ tradičním Kácením máje, které se skrz špatné 
počasí málem nekonalo. Večer ale ustal déšť a Májku jsme přece jen skáceli. 
K poslechu i dobré náladě nám přispěl svým hudebním vystoupením DJ ŢERŇA. 
   Hlavním úkolem v loňském roce bylo uspořádat oslavy ke 120. výročí zaloţení 
SDH Komňátka.  
    Nejdříve jsme uctili památku padlých, poloţením kytice u památníku z 1. 
světové války v Komňátce a potom jsme se přesunuli do areálu letního divadla 
v Bohdíkově, kde proběhly vlastní oslavy. Ani při téhle akci nám počasí příliš nepřálo, 
jelikoţ krátce po úvodu přišla bouřka, která nás trápila aţ do večera. Naštěstí vše 
zachránil karneval se skupinou Jupiter, na který se dostavil hojný počet návštěvníků. 
   Další akce, které jsme se zúčastnili, byly hry bez hranic konané v Rovensku. 
Tam jsme obsadili krásné 4. místo z 9. druţstev. 
  Tradiční táborák jsme  letos vynechali a kuţelkovým turnajem, pořádaným 
bohdíkovskými hasiči, jsme zakončili aktivní činnost naší  jednotky v roce 2009 . 
    Jelikoţ je konec volebního období, rád bych se ještě krátce ohlédl na 
uplynulých 5 let. 
    Po patnáctileté odmlce jsme v roce 2005 začínali v počtu 10 členů. Od té doby 
jsme se rozrostli na nynějších 14, za coţ hlavně děkujeme našim hasičkám. 
V Komňátce jsme uspořádali 4 X kácení máje a 4 táboráky. Zasahovali jsme při 
rozvodnění potoka, pravidelně z jara provádíme úklid prostoru před kaplí, zúčastnili 
jsme se nácviku při ţivelných pohromách, pod vedením dobrovolníků civilní ochrany 
v ze Šumperka. Zajišťovali jsme dopravu vody při okrskové soutěţi v Raškově. 
Pravidelně se zúčastňujeme kuţelkového turnaje v Bohdíkově a Her bez hranic 
v Rovensku.  Nesmím také zapomenout na naši největší akci, coţ byly oslavy 120. 
výročí zaloţení SDH Komňátka. 
    Závěrem mi dovolte vyslovit poděkování všem, kteří se aktivně podílejí na 
práci celé naší organizace. Zvláště bych  poděkoval všem dobrovolníkům, kteří rádi a 
ochotně pomáhají při našich akcích, i přesto ţe nejsou našimi členy. Děkuji starostovi 
obecního úřadu i celému zastupitelstvu obce za dobrou spolupráci a podporu našeho 
sboru. 
   Přeji Vám všem  v novém roce hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti. 
                                                                                                              Miroslav Spáčil 


