Výroční zpráva VH SDH v Komňátce za rok 2012,
konaná dne 12. 1. 2013
Bratři a sestry, vážení hosté, dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s činností
našeho sboru v uplynulém roce.
K dnešnímu dni máme zaregistrováno 17 členů, z toho 6 žen.
Schůze byly svolávány dle potřeby sboru během celého roku.
První úkol v novém roce byl zprovoznit kamna na vytápění sálu a chodby zdejší
školy. To jsme museli stihnout do konce března, kdy nás čekalo uspořádání dětského
maškarního karnevalu. O zábavný program celého karnevalového odpoledne se
úspěšně postarali členové ostravského klaunského divadla MIMO.
Další akcí bylo již tradiční kácení máje, tentokrát s úchvatnou Červenou
Karkulkou. Všechno dění, včetně kapely NOA jsme umístili pod stany na plochu za
školou. Těší mě, že všichni návštěvníci byli nadšeni a spokojeni s
kulturním programem a hlavně s vynikajícími komňátskými specialitami.
Jediné, co by se dalo této akci vytknout, byly nedodělané buňky, které nám v tomto
stavu hyzdí a zabírají potřebný prostor. V létě se sice provedlo zastřešení obou buněk,
ale to bylo vše. Proto nás letos čeká položení podlahy a opláštění obvodových stěn.
V srpnu jsme se již po šesté zúčastnili soutěží v netradičních disciplínách pod
názvem „Hry bez hranic“, pořádaných v Rovensku. Čekaly nás zajímavé soutěže, při
kterých jsme si užili hodně zábavy. Počasí bylo nádherné, jen škoda, že z Komňátky
se zúčastnilo této akce málo členů.
V listopadu jsme se v hojném počtu sešli na kuželkovém turnaji, který pořádají
bohdíkovští hasiči. I když jsme ještě nikdy tuto soutěž nevyhráli, stále doufáme, že se
jednou štěstí unaví a také se zapíšeme na základnu putovního poháru.
Jako poslední nás čekala Mikulášská nadílka, kterou zpestřil svým výborným
kouzelnickým vystoupením pan Babka. Opět díky štědrým sponzorům jsme mohli
připravit pěkné balíčky, kterými jsme obdarovali všechny děti, co k nám zavítaly.
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

