kontroly. Menovite Františkovi Kočanovi , Jánovi Gašparovi , Petrovi
Koribaničovi , Františkovi Galandovi , Emilovi Dubjakovi , Patrikovi
palaszewiczovi . Ďalej hasiči odpracovali 95 hodín na brigádach pri hasiČskej
zbrojnici a 40 hodín pri oprave technických prostriedkov ,výstroji a vyzbrojÍ.
Najviac si cením , že na hasičskúzbrojnicu sa zakúpil materiál, okna , vchodové
dvere , parapetné dosky vonkajšie aj vnútorné,lepidla a iný materiál, som rád ,
že aj sa vymenili za to všetkým zúčastnenýmpátri vel'ká vd'aka . Pripravili sme
jedno miestne taktické cvičenie. V spolupráci s OV DPO Humenné sme pripravili
a zúčastniliv obci Stakčíntaktického cvičenia pre okresy Snina
a Medzilaborce. Ďalšie taktické cvičenia organizovalo HaZZ Snina v rekreaČnej
oblasti Rybníky. DHZ Stakčínsa zúčastniltiežs technikou, cisternou Tatra 14B
a hasičmi Jánom Gašparom , Matúšom Kočanom a Velitelbm Petrom
Koribaničom zato im patri vd'aka. Tieto cvičenia potvrdili pripravenosť náŠho
zboru a to , že sme schopní asistovať profesialnemu hasičskémuzboru a aj
samostatne požiar likvidovať. Z uvedených udalosti vyplýva, že máme v zbore
schopných a obetavých l'udí , ktorých tato práca bavía vedia ju robiť
Z obecných dotácii sa zakúpil tento materiál : Pákové kliešte , 2 ks redukcia c/d
,2 ks nehorl'avá zakrývacia plachta 1200x1500 cm, Zakúpila sa centrála 3 kw na
22OV, stojan na svetla + svetla halogénové , d'alej sa zakúpili pracovné
montérky,, UBo ,, a trička pre hasičskédružstvo na súťaŽev poČte 10 ks a do
lVEcA DAlLLY sa zakúpil a vymenil akumulátor. V Ďalšej Časti výročnej správy
vás chcem informovať o výške dotácie od obce, kde nám poskytli 2 000,00 €.
Dotácie od MV SR v čiŠtke2 000,00 € už na účetDHZ nechodia ako bolo
predtým , ale na účetobci ,stým, že peniaze sú účelovoviazane . Obec nám da
výzvu, že eura sú na účtea mi podáme na OÚ žiadosť čo potrebujeme zakúpiť
a obec to zrealizuje a vyúčtujeju MV SR. Tak sa aj stalo . Zakúpili sme tento
.

materiál :Hadica B- 2 ks, Hadica zásahová C-4 ks, Hadica D 25- 5 ks,
Hydrantový nástavec gulbvý, 2 - ks prejazdový mostík , Oblek proti hmyzu
SnŠrŇ a Bezpečnostný opasok - 5 ks. V Septembri 2016 srne požiadali
o dotácie z MV SR na rok2017. Vd'aka spomenutým skutoČnostiam je preto
potrebné konštatovať,žedotácia poskytnutá MV SR a obcou priaznivo
obohatia súčasnedanosti DHZ a to hlavne v materiálnej stránke.

Na záver chcem pod'akovaťvýboru a členom Dobrovol'ného HasičskéhoZboru,

pánovi Jánovi Kerekaničovi - starostovi obce ako aj všetkým pracovníkom

