
Výroční zpráva VH SDH v Komňátce za rok 2010 

 
konaná dne 15.1. 2011 

 
K dnešnímu dni máme zaregistrováno 18 členů, z toho 7 žen. Schůze byly 

svolávány dle potřeby sboru během celého roku. 
    Naším hlavním úkolem, který jsme si uložili na minulé VVH, bylo 
zrekonstruovat bývalou školu, abychom tam jako naši první akci mohli uspořádat 
dětský maškarní karneval. Termín to byl opravdu šibeniční, protože datum jsme si 
stanovili na 20. března, což bylo za 2,5 měsíce. Za aktivní pomoci všech členů 
našeho sboru a díky sponzorům se nám vytýčený úkol povedlo úspěšně zrealizovat a 
navíc jsme zmodernizovali i kuchyňku, která původně v plánu oprav nebyla. 
    Jak jsem se již zmínil, tak první naší akcí v novém působišti byl dětský 
maškarní karneval. Velice nás potěšila hojná účast dětí v odpoledních hodinách ale i 
večer přišlo mnoho místních i přespolních návštěvníků. K tanci, poslechu a dobré 
náladě svým hudebním vystoupením přispěl Jan Babka. 

Květen jsme již tradičně ukončili kácením máje. Letos to bylo v režii Pata a 
Mata, kteří dokázali svým vystoupením rozesmát spoustu diváků. Po celý večer hrál 
a zpíval pan Vlček z Hanušovic. 
     Dalším velkým úkolem bylo připravit venkovní prostory za budovou školy 
k uspořádání táboráku. Opět musím poděkovat všem členům našeho sboru, kteří ze 
zarostlé džungle vytvořili příjemné prostředí na postavení stanů pro veřejnost a 
prodej občerstvení. Vyhlášené komňátské speciality a výborná olšanská kapela NOA 
přilákaly i přes chladné počasí mnoho návštěvníků. 
     Loni jsme se již po čtvrté zúčastnili soutěží v netradičních disciplínách pod 
názvem „Hry bez hranic“ pořádaných v Rovensku. Po velkém boji se podařilo 
našemu týmu dosáhnout na nejvyšší příčku a z rukou olympijské vítězky Věry 
Čáslavské jsme převzali trofej pro vítěze 7. ročníku Her bez hranic. 
     Začátkem září naši obec navštívila delegace z Nitrianských Sučan. Po 
odpolední prohlídce přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně jsme je přivítali 
v komňátské škole, kde po večeři následovala volná zábava s živou hudbou. 
     V listopadu jsme přijali pozvání bohdíkovských hasičů na 4. ročník turnaje 
v kuželkách. Zastupovali nás dvě pětičlenná družstva. V této soutěži se nejlépe dařilo 
družstvu SDH Raškov, kteří již podruhé získali putovní pohár. 
     Poslední naší akcí pro veřejnost byla Mikulášská nadílka s večerní zábavou. 
Díky sponzorům jsme mohli připravit dostatek balíčků pro všechny děti, které k nám 
přišly. Počasí nám ale nepřálo, protože třeskutý mráz dosahující až -14 °C odradil 
spoustu návštěvníků. Ale i přesto nám p. Babka hrál až do rána. 
     Loňský rok jsme zakončili silvestrovskou oslavou. O půlnoci jsme společným 
přípitkem přivítali Nový rok a překrásný ohňostroj osvítil celé okolí komňátské školy. 
        Závěrem mi dovolte vyslovit poděkování všem, kteří se aktivně podílejí na 
práci celé naší organizace. Děkuji starostovi obecního úřadu i celému zastupitelstvu 
obce za dobrou spolupráci a podporu našeho sboru. 
                                                                                                           Miroslav Spáčil 


