Výroční zpráva VH SDH v Komňátce za rok 2013,
konaná dne 18. 1. 2014

Bratři a sestry, vážení hosté,
scházíme se opět po roce na Valné hromadě, abychom zhodnotili práci našeho
sboru za rok 2013.
Náš sbor má k 1. 1. 2014 celkem 13 členů z toho 8 mužů a 5 žen.
Schůze byly svolávány dle potřeby sboru během celého roku.
V uplynulém roce jsme uspořádali pouze dvě akce. První bylo kácení máje, před
kterým bylo potřeba dodělat rozestavěné buňky. Po 14 dnech usilovné práce jsme
mohli přestěhovat obsluhu do nových prostor, které jinak budou sloužit jako sklad
venkovních laviček. V den kácení máje nám počasí moc nepřálo, kvůli jemnému dešti
jsme museli umístit hudbu na sál, takže část hostů byla uvnitř a zbytek byl venku pod
připravenými stany.
Dále jsme se zúčastnili her bez hranic v Rovensku. Na jubilejním 10. ročníku,
komňátské družstvo opět prokázalo své kvality a bojovnost. Z devíti družstev všech
osm zůstalo nakonec za našimi borci, kteří již po sedmé bojovali v šestičlenném
družstvu.
V náročných pěti disciplínách, nad kterými bděli čtyři rozhodčí, se naši tři muži
a tři ženy již podruhé postavili na nejvyšší stupeň a obsadili vítězné - první místo.
Na 17. srpna jsme připravili tradiční komňátský táborák. Za krásného počasí
nám k tanci a poslechu hrála místní kapela 3GO. Díky výborné připravenosti a
velkému sortimentu občerstvení, kde nechyběly vedle grilované krkovice,
komňátských copánků, uzených makrel ani bramboráky, nám tahle akce dopadla na
výbornou.
V závěru roku jsme ještě svolali dvě velké brigády, na úklid palivového dříví,
které se nařezalo, rozštípalo a srovnalo na rozšířenou plochu před školou.
Jsem si vědom, že jsme nesplnili plán práce z minulého roku na 100%, ale i tak
děkuji všem aktivním členům našeho sboru a také jejich rodinným příslušníkům, bez
jejichž pomoci bychom nedokázali dané úkoly splnit. Dále 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.
starosta
Miroslav Spáčil

