Zpráva pro výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Plavech konanou
dne 31.1.2015 v motorestu Morava v Plavech.
předkládá starosta SDH Pavel Tumajer
Vážené členky a členové SDH Plavy, vážení hosté,
po roce se opět scházíme zde na Moravě, abychom zhodnotili stav a činnost našeho sdružení
za uplynulý rok a všech událostí, které se nás dotkly. Zároveň je tato valná hromada i po 5
letech valnou hromadou volební a bude se volit výbor na dalších 5 let.
Hodnocení uplynulého roku nebude nijak příznivé, jelikož již v minulém roce byla pro
nedostatek členů zrušena zásahová jednotka, 2 zbývající členové přešli do jednotky
v Haraticích a technika i materiál byly převedeny tamtéž.
Takže se vlastně v Plavech žádná požárnická činnost nekonala. Některé plánované akce v
obci, na kterých jsme se jako hasiči měli podílet, se také neuskutečnily, i když ne naší vinou.
Lety na saních byly zrušeny pro nedostatek sněhu a závod raftů se neuskutečnil pro
nedostatek vody. Členové se zúčastnili při pálení čarodějnic 30.4. a zajišťovali občerstvení při
oslavě pokřtění obecního znaku.
Výbor se scházel nepravidelně podle potřeby a řešily se věci pro zajištění akcí a výroční
valné hromady. Během roku se prováděly návštěvy u členů, kteří se dožili nějakého jubilea.
V tomto by se mělo pokračovat i nadále. Naše sdružení v roce 2014 mělo 35 členů a v roce
2015 nás zřejmě opustí i několik dalších členů pro nezájem a neplacení členských příspěvků,
toto je ještě v jednání.
Při akcích členové odpracovali 162 hodin.
Měla pokračovat spolupráce při akcích s Haraticemi a s Obcí Plavy. Vozidlo PV 35 bude
pro malé využití nabídnuto na prodej. Garáž na pile bude dle dohody s OÚ i nadále k využití
našeho sdružení.
Děkuji všem členkám a členům, kteří se podíleli na činnosti, a věřím, že se plavské sdružení
nerozpadne, ale naopak se opět probudí k dobré práci, jako to bylo v minulosti.
Děkuji za všestrannou podporu Obci Plavy, především starostce Věře Mužíčkové.
Přeji vám všem mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním životě a našemu sdružení, aby se
probudilo co nejdříve z letargie opět k životu a po tolika letech nezahynulo.

