Správa o činnosti za rok 2015

Z poverenia výboru Dobrovolného hasičského zboru Stakčínby som chcel zhodnotiť výsledky a
činnost' DHZ vo výcvikovom rokr.r 2015, ktoré boli dosiahnuté k spokojnosti nás všetkých, našich
občanov, ktorým prináIeží chránit'ich v prípade požiaru, povodní a iným živelným javom a ktoré sa
móžu vyskynút'počas celého roka, Základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry
DPO SR je dobrovofný hasičský zbor. Svoju činnosťrozvíjav súlade so stanovami DPOSR
zákonom o ochrane pred požiarmi, vyhláškami a ďalšími všeobecne záváznými predpismi.
Orgárry DHZ sú: Výbor DHZ, členská schódza DHZ avýročná členská schódza DHZ.
Dobrovoťný hasičský zbor v Stakčíneeviduje zarok 2015 50 členov z toho 5 žien, Prispievajúcich
členov25, činných 17 členova 13 členov je lenvevidencii, Podťatohovýsledkutrebavroku2016
prehodnotit' a prípadne zrušit' členstvo j ednotlivým členom, ktorí nemaj ú záujem o DHZ. Vo výbore
DHZ pracuje 11 členný výbor. V roku 2015 sazišiel 13 krátkde prerokovalvšetky potrebné veci,
ktoré je potrebné na činnost' DHZ.1 krát sa konala členská schódza, Členovia DHZ sapravidelne
róznych podujatí, brigád či už pri opravách hasičskej zbrojnice, údržbea oprave
zúčastňujúsúťaží,
hasičskej techniky, preventívnych prehliadkach obýných domoch a malých preváďzkach. Dbajú na
to aby výstroj avýzbroj DHZ bola v najlepšom poriadku. V roku 2015 náš DHZ bol zaradený do
kategórie B. Pre 20i6 sme zaslralt žiadost'v septembri, kde sa žiadalo o zotrvanie v tejto kategórii
čižev B. Čo sa týka činnosti, v roku 2OI5 DHZ bolo odpracovaných na brigádach 138 hod, Tu je na
mieste poďakovat'členom: Dubjakovi Emilovi, Lukášovi, Tomášovi, Gašparovi , Jozefovi
Mandzákovi, Petrovi Koribaničovi, Kočanovi Františkovi, Kočanovi Matúšovi, Ladislavovi
Timkovi, Kočanovi Františkovi ml. , Jurajovi Turikovi, Koribaničovi Jaroslavovi, Jánovi
Daraninovi, Patrikovi Palasiewictoví. Za reprezentáciuDHZje potrebné veťmi pekne poďakovat'
velitefovi družstva Michalovi Sentivanovi a jeho družstvu za pekne miesta 2xprvé, 2xdruhé v
sút'ažihasičských družstiev či už doma alebo mimo obce. V roku 2015 sme mali 36 výjazďov z toho
25 technickýchvýjazdov, 3 na sút'aže,7 požíarova 1 povodeň,
Činnosti DHZ:

*
-

6.

a7,I - príprava klziska na ihrisku za školou - Kočan , Dubjak E.

požiar rod. domu ul. Dlhá č.586 - Kočan F., Gašpar, Kočan M,, Dubjak T,
Dňa 24.I.2015 - brigáda v hasičskej zbrojnici
31 ,L20l5 - povodeň vyhlásený 3 povodňoví stupeň u1. Mieru aPartizánska, čerpanie vody
z pivničných priestorov v dvoch rod. domov,p.Daranina ul.Partizanska a p. Lukšu ul.Mieru.
9,3.2015 * brigáda - vysekanie dverí a posunutie plynového potrubia pre výsuvné dvere.
10.3.20l 5 - brigáda - dokončovanie práce
20.3 ,2014 - brigáda - prípravné práce na šatníkpre výstroj a výzbroj DHZ
21,.3-23.3 - brigáda - montáž šatníka- Kočan F., Dubjak E,, Gašpar J., Daranin J.,
23.3 - požiar kontajnera na ul. Duklianska - Kočan F., Kočan M., Koribanič P.
27 a28.3 - brigáda v hasičskej zbrojnici
2] .3 - požlar trávnatého porastu - Kočan F., Kočan M., Kočan F m1., Koribanič P.,
Koribanič J.- Ulica SNP pri hlavnej ceste a objekt lagúny úpravne vody.
2,4 - brigáda - montéůnových elektrických zásuviek a vypínačov.
4,4, - brigáda - dokončovacie práce na omietkach
26,4 - preventívne kontroly , kontrolná skupina vykonala v obci protipožiarne preventívne
kontroly od pod.čísla211 do 300 , Kočan F, Gašpar J., Dubjak E.
Záptsníca bola odovzdaná na obecný úrad p. Hudákovi.
29 .4.2015 - požiar kontajnera na ul. Mierova - Koribanič P. , Koribanič J.
1,4,1.2015

-

