
Výroční zpráva VH SDH v Komňátce za rok 2014, 
 

konaná dne 17. 1. 2015 
 

Bratři a sestry, vážení hosté, 

 scházíme se opět po roce na Valné hromadě, abychom zhodnotili práci našeho 

sboru za rok 2014. 

 Po vystoupení dvou členů z našich řad měl náš sbor k 31. 12. 2014 pouze 11 

členů, z toho 8 mužů a 3 ženy.  Schůze byly svolávány dle potřeby sboru během 

celého roku. 

    Uplynulý rok jsme zahájili dětským maškarním karnevalem. Za pomoci 

osvědčeného ostravského klaunského divadla MIMO se vytvořila báječná atmosféra, 

při které se výborně bavili děti i rodiče. 

    Druhou akcí bylo kácení máje. K poslechu a tanci hrála šumperská skupina 

SODA, pod vedením Pepy Černého. Tradiční komňátské speciality a pěkné počasí 

přilákalo mnoho návštěvníků. 

     Díky májovému výtěžku jsme zakoupili myčku nádobí do kuchyně, která nám 

usnadní a zkvalitní práci spojenou s přípravou školy nejen na námi pořádané akce, ale 

i svatby a oslavy. 

     Dále následovala velká oprava opěrné zdi. O demolici se postarali členové sboru 

pod vedením pana Diviše, který společně s pracovníky obecního úřadu zeď vystavěli. 

     Jelikož je letos nové volební období, dovolte mi připomenout činnost sboru v 

uplynulých pěti letech. Začátkem roku 2010 jsme započali s rekonstrukcí školy.   

Tehdy náš sbor čítal 18 členů. Koncem března byly veškeré práce dokončeny a konal 

se první dětský maškarní karneval. Následovaly terénní úpravy pozemku za školou a 

tím vznikl vhodný prostor k postavení stanů na uspořádání táboráku. Tentýž rok jsme 

se také zviditelnili v Rovensku, když jsme pohár za první místo převzali od 

čtyřnásobné mistryně světa v gymnastice Věry Čáslavské. 

     Další rok jsme zakoupili dvě Unimo buňky, které jsme usadili za školou.               

Poté následovala velká rekonstrukce dřevěných obkladů kolem stěn na sále a výměna 

vnitřních okenních parapetů. 

     V roce 2012 jsme zprovoznili teplovzdušný kotel, který slouží k vytápění sálu a  

chodby. V létě nás čekala příprava řeziva na rekonstrukci buněk a na podzim jsme 

provedli jejich zastřešení. 

      O rok později jsme již v počtu 13-ti členů dokončili opláštění a vybavení buněk. 

Přesto, že naše členská základna a aktivita pomalu klesá, rád bych poděkoval všem 

členům našeho sboru a také jejich rodinným příslušníkům za obětavou práci, bez které 

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.  

 

                                                                                                     Miroslav Spáčil 

 


