Výroční zpráva 2008
Leden
Začátek roku 2008 je tady a nezbývá,než dílo započít.Letošní plán se vejde
do 4 bodů lehce,ale proveditelnost je těžší a někdy nemožná slovy napsat.
Začínáme cvičit a připravovat se na 3 závody v paravoltiži. V soutěži O
pohár Nového Malína jsme si dali cíl vysoký, a tím je první místo.

Únor
Probíhají přípravy na závody, cvičení , snažíme se oslovit sponzory.

Březen
Vrcholí příprava závodů.Mohu říci,že sponzoři nezklamali. Jsme dobře
připraveni a také výsledky našich závodníků jsou precizní. A je to tady,
velký den nastal a nám se podařilo získat první místo.
.Radost dětí i naše je velká.

Duben
Probíhají přípravy na zahájení sezony.Opravujeme a probíhají úpravy
dětského hřiště.Také musíme dostat do formy našeho koně Tarana, který
měl přes zimu celkem prázdniny.

Květen
Zájem o naše služby mírně stoupá.Musíme ale řešit situaci se sociálním
zařízením. Budova, kde jsme je měli k dispozici,
se bude letos bourat a nám nastává velký problém.Je to otázka + - 100.000
Kč a ty prostě nemáme.

Červen
II.ročník Svatojánského dne pro děti je ohrožen a nebude se konat z
důvodů výše uvedených, neboť jsme bez soc. zařízení.

Červenec
Peníze na příspěvek na letní tábor jsme sehnali, a tak děti mohou strávit
příjemný pobyt na pěkném místě Radíkov mezi kamarády a s koňmi.To
jsou takové malé úspěchy, díky kterým můžeme v naší dobrodružné práci
pokračovat.

Srpen
Řešíme velký problém, a to jsou soc. zařízení.Přislíbená mobilní buňka a
maringotka byly odřeknuty, a tak jsme v krizi.Jednáme s novým sponzorem
ohledně zafinancování stavby, ale je to na delší dobu.

Září
Sehnali jsme firmu, která nakreslí plán na stavbu soc. zařízení a pomůže
vyřídit stavební povolení.Také pilně trénujeme na MČR v paravoltiži, které
bude na farmě Bolka Polívky, děti i my se tam velice těšíme.

Říjen
Na MČR v paravoltiži byl ukázkově krásný den,obsadili jsme 2. místo což je
velice krásný výsledek a také zavazující pro příští rok, kdy chceme získat
ocenění nejvyšší...

Listopad
Padlo rozhodnutí a začínáme budovat soc. zařízení.Termín dokončení
květen 2009.Počasí nám přeje a kopeme základy.Záleží na tom, jaká bude
zima, a také na financích a dobrovolnících, jestli se nám podaří projekt
dokončit v daném termínu.

Prosinec
Rozdali jsme dárky sponzorům, dokončili vykopáni základů a tímto
uzavíráme rok 2008.Děkuji všem, kdo nám letos pomohli a prosíme o
zachování přízně i nadále.

Plán na rok 2009
1. dokončení stavby soc. zařízení
2. obnova dětského hřiště

