Zpráva o činnosti za rok 2002
Činnost byla jako každoročně velice rozsáhlá. Bylo naplánováno 21 akcí, uskutečnilo
se jich však 25.
Rok začal snahou podepsat smlouvu s majitelem Arboreta Petrem Pavlíkem. To se nám
podařilo až 5. května 2002. První akcí byl nácvik záchrany v Jeseníku, kde se trénovalo
oživování a transport zraněného pomocí jednolanové techniky. Následovaly práce v chalupě a
Speleofórum v Rudicích s exkurzemi do jeskyně 13C, Holštejnské a Rudického propadání.
V květnu jsme prováděli v dosud největším rozsahu pomocnou činnost při akci
Rallye Rejvíz. Zajistili jsme 19 simulantů pro fingovanou nehodu autobusu. Počátkem června
jsme pro děti realizovali lanový traverz nad arboretem ve Štramberku. Přes léto jsme měli
speleologické akce v lokalitě Pouťové jeskyně.
V týdnu od 13. do 18. srpna se část členů zúčastnila akce na pomoc zatopeným oblastem v
Čechách. Nejprve jsme prováděli čerpání vody v Českých Budějovicích, především záchrana
nového areálu domova důchodců. Pak jsme byli odvoláni na záchranu elektrárny pod
Střekovem u Ústí nad Labem. Zde jsme čerpali vodu z rozvodny, která byla 12 metrů pod
úrovní hladiny.
Po povodních jsme koncem srpna odjeli do Slovenského krasu, kde jsme se zúčastnili
Lukács Kupa Challenge Cupu (soutěž ve speleoalpinistické dovednosti) ne však jako
soutěžící, ale jako pomocníci či rozhodčí. Ve volných chvílích jsme zalezli do Diviačí
propasti a Krásnohorské jeskyně. Dále následoval traverz v lomu u obce Výkleky u Olomouce
v součinnosti s firmou Lanex Bolatice.
V polovině září byla na Štramberku členská schůze s přijímáním nových členů. Na konec
září byl naplánován přechod Roháčů. Posledních pět let bylo v tomto termínu nádherné
počasí. V loňském roce nám však v sobotu už v Roháčích podruhé napadl sníh.
Pak bylo na Štramberku kopání v Pouťové jeskyni a v závěru roku jsme dostali od úřadu
šindele na novou střechu, které se musely vyměnit do konce roku. Takže v listopadu v období,
kdy foukal silný vítr, pršelo a chvílemi i sněžilo, jsme měnili šindele.
Na závěr roku byla tradiční akce – Vánoční ochutnávka a tombola. Konec roku někteří z
nás slavili na Štramberku a jiní v krasové oblasti Rychlebských hor.
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