Výroční zpráva VH SDH v Komňátce za rok 2011,
konaná dne 6. 1. 2012

Bratři a sestry, vážení hosté.
Vítám Vás na dnešní výroční valné hromadě a dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil
s činností našeho sboru v uplynulém roce.
K dnešnímu dni máme zaregistrováno 18 členů, z toho 7 žen.
Schůze byly svolávány dle potřeby sboru během celého roku.
Rok 2011 jsme zahájili začátkem března uspořádáním zabíjačky. Dále následoval již
tradiční dětský maškarní karneval. Bohužel špatné počasí a velká nemocnost dětí zapříčinily
malou účast návštěvníků na téhle akci.
V květnu se nám podařilo získat dvě UNIMO buňky. Za podpory obecního úřadu a
společnosti DEKTRADE jsme je usadili na ploše za školou, kde po renovaci budou sloužit
jako sklad venkovního materiálu, nebo prodejní stánky.
Poslední květnovou sobotu jsme strávili s Krakonošem, Trautenberkem a jeho línou
čeládkou, kteří se postarali o pokácení májky. Sešlo se tam mnoho diváků, s nimiž jsme
vydrželi až do ranních hodin, k čemuž také přispěl výborný hudební doprovod skupiny
Melodik Rock.
Loni jsme se již po páté zúčastnili soutěží v netradičních disciplínách pod názvem „Hry bez
hranic“ pořádaných v Rovensku. Minulé prvenství jsme sice neobhájili, ale krásné druhé
místo nás opět postavilo na bednu vítězů.
Původně plánovaný táborák na konec prázdnin byl zrušen, protože se pracovalo na výměně
obložení celého sálu. Při té příležitosti se také udělaly nové vnitřní parapety v oknech a po
důkladném úklidu byla škola připravena na naši poslední akci v minulém roce - Mikulášskou
nadílku pro děti. Díky štědrým sponzorům jsme mohli připravit pěkné balíčky, kterými jsme
obdarovali všechny děti, co k nám přišly za Mikulášem a jeho pekelnou sebrankou. Poté
následovala zábava, která se protáhla až do ranních hodin. Po celou dobu nám hudební
produkci zajišťoval DJ. Mizerák z Leštiny, který u nás vystupoval již zjara na dětském
maškarním karnevale.
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.
Přeji Vám všem v novém roce hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Miroslav Spáčil

