Valná hromada.
V sobotu 09.01.2016 jsme na valné hromadě hodnotili svou činnost a plánovali akce na
tento rok. Můžeme říci, že usnesení z loňské valné hromady jsme splnili, ba navíc jsme
zorganizovali velmi úspěšný „Festival bez hranic“. Místo zájezdu jsme si pozvali vinaře
z Dolních Bojanovic k nám a tak nás víc mohlo ochutnat moravská vína. Pouze spolupráce se
školou se nám v druhé polovině roku trochu zadrhla. Budeme muset vymyslet jinou formu
spolupráce. O všech kulturních akcích, soutěžích i dětském dnu vás informujeme na našich
webových stránkách.
Ačkoli jsme v represívní činnosti zařazeni podle naší vybavenosti do 5. kategorie, loni jsme
zasahovali 24 krát. Petrůvka nám vlivem sucha dala pokoj, zato se přes naši obec přehnala
v červenci větrná smršť a my jsme 21 krát vyjížděli k odstraňování vyvrácených nebo
polámaných stromů. Navíc v dubnu v obci zahořelo uhlí ve sklepě a v listopadu hořela
hospodářská budova. Poslední akcí bylo začátkem prosince odstranění suchého stromu
s pomocí plošiny v Prstné.
Když se nehasí, tak se cvičí. Zúčastnili jsme se v okrsku Karviná na jaře společného školení a
na podzim praktického cvičení v Chotěbuzi. Dva naši členové výjezdové jednotky absolvovali
kurz práce ve výškách a nad vodou v Jánských Koupelích. Svou zručnost porovnáváme
s ostatními na soutěžích. O mládeži vás informujeme na našem webu. Dospělí byli na 42
soutěžích. Z toho 8 krát zvítězili a celkem 14 krát jak se říká „stáli na bedně“. Bohužel se nám
rozpadlo družstvo žen.
Za 10 let aktivní činnosti byl vyznamenán stužkou Marek Szyrocki.
Za 40 let aktivní činnosti byli vyznamenáni stužkou Karel Pawlowski a Zdenek KrejzarZa 60 let aktivní činnosti byli vyznamenáni stužkou Vladislav Kencki a Hubert Fojcik.
Úkoly na rok 2016 zůstávají stejné jako loni, hlavně se chceme zaměřit na spolupráci se
školou a výchovu našich nástupců.
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