Správa o činnosti za rok 201.6
Vážený pán starosta , vážený členovia Dobrovol'ného Hasičskéhozboru,

Dovolte aby som vás privítal na výročnej členskej schódzi DHz vo stakčíne,
pri tejto
Ani sme sa nenazdali a znovu ubeholjeden rok zo života nášho DHz.
príležitosti Vás chcem oboznámiť s činnosťou DHZ za rok 20L6 ,

zboru
Náš Dobrovol,ný Hasičský Zbor eviduje 43 členov z toho páť žien. Prácu
riadiť
riadi ].1 členný výbor, tento sa počas roka zišiel ]_3 krát. Takto sa snaží
pfadislava
prácu nášho zboru . V roku 2ol6sme do zboru prijali jedného člena
pritiahnuť nových
kobana . Do našich radov z mladšej generácie sa nám nedarí
riešiť.
členov . práca s Mládežou je to stáli problém, tému ktorú nedokážeme
počas troch rokov sa nám nedarí získaťŽiadnych mladých Členov, do družstva
deťom
mladých hasičov. Na základnej škole zatial' neje učitel'a , ktorí by sa
PLAMEŇ , čo
venoval. Ztohto dóvodu sme sa nemohli zapojiť do súťažeo HRU
radou Mládeže ,
nás nesmierne trápi , lebo si nedokážeme nájsť následníkov z
a oslovovať stále a stále
Z tohto hl,adiska je potrebné stále hl'adať mladých
požiadať, aby
presviedčať,aby prišli k nám . Všetkých prítomných by som chcel
alebo
pri diskusií pomohli dobrou radou alebo pripomienkou, čo treba vylepšiť
radu alebo
zdokonaliť. vti pr:ijmeme a budeme vd'ačný zakaždý vás názor Či
pripomienku. v d,alšej časti my dovol,te zhodnotiť výstedky činnosti vykonanej
do
pre obec a občanov . členovia DHZ vo Stakčínesa každoročnezapájajú
pod nastasom
pomoci pri organizovaní róznych kultúrnych podujatí ako [udia
spolupracujeme s OV DPO
a iných. Vykonávame rózne technické zásahy v obci ,
ktoré vYvíja
SR Humenné. DHZ v Stakčínemá preto vd'aka svojim aktivitám,
požiarov v roku 2016
nielen v obci ale aj v okrese vel'mi dobré meno, Čosa týka
výjazdov , či už pri
sme nezaznamenali žiaden požiar . Bolo osem technických
priestorov na
výrobe v mesiaci Január klziska , alebo čerpanie vody z pivničných
ako aj účasti
ulici Lesnej alebo čistenía príprave fontány pred obecným domom
pohárových,
na Taktických cvičeniach a súťažiach,či už okrskových alebo
v malých
Vykonali sme v roku 2016 protipožiarne preventívne kontroly
prevádzkach a rodinných domov od súpisnéhočísla301 až 500, Protipožiarne
by som
preventívne kontroly vykonávame podl'a vopred stanového plánu, Chcel

prišli na
pod'akovať kontrolným skupinám ,ktoré vo svojom vol'nom čase

