
Správa o činnosti DHZ Bobot v roku 2008

Po roku sa opäť stretávame, aby sme hodnotili svoju činnosť v Dobrovoľnom hasičskom zbore
v Bobote v minulom roku, v roku 2008.

Dovoľte preto, aby som Vás oboznámil s činnosťou v minulom roku. V minulom roku sme zorganizo-
vali tradičný fašiangový sprievod. Tiež sme zorganizovali tradičnú Štefa nskú zábavu. Návšteva na štefanskej
zábave bola tento rok väčšia ako v minulom roku. Musím konštatovať, že napriek úsiliu členov výboru, bola
účasť občanov našej obce malá . Dokonca i členovia našej organizácie sa na týchto podujatiach zúčastnili
podľa môjho názoru malom množstve. Čo je veľká škoda.

Naši členovia sa už tradične zúčastnili cez veľkonočné svia tky stráženia Božieho hrobu.
Výcvik požiarneho družstva sme robili na miestnom ihrisku. Je potrebné rozšíriť p ožiarne družstvo

o väčší počet náhradníkov a zaškoliť jedného až dvoch viacerých strojníkov z dôvodu, že sa súťažné druž-
stvo na niektoré súťaže schádzalo veľmi ťažko a na niektoré súťaže sa ani nezišlo. Požiarnych  súťaží sme
sa zúčastnili nasledovne:
Motešice, Dubnica, Záblatie, Šišov, Trenčianske Stankovce.

V minulom roku sme sa zúčastnili okresnej súťaže DHZ v Záblatí. Tu sme obsadili nie príliš lichotivé
12 miesto. Ostatných súťaží organizovaných Okresným výbor om sme sa nezúčastnili.

Preventívne prehliadky sme urobili. Starosta obce písomne splnomocnil príslušných členov vykon a-
ním preventívnych prehliadok. Dúfajme, že v tomto roku vykonáme preventívne prehliadky bez  problémov
a bez zbytočných prieťahov.

Za nemalé náklady sme opravili motor hasičskej striekačky i s finančnou pomocou Obecného úradu.
Namontovali sme nové čerpadlo do striekačky. Pri tejto operácii nám pomohol strojník z DHZ Svinná. Je
treba udržovať aj staršiu motorovú striekačku (PS -12) vo funkčnom stave. To je úloha na rok 2009.

V minulom roku sme opravili hasičské auto, spravili STK a Emisnú kontrolu. V súčasnosti je akcie-
schopné.

Na úseku výchovy mládeže, tiež zaostávame. Ani tu sa nám nepodarilo nájsť člov eka, ktorý by sa
venoval mládeži. Máme čo doháňať.

Problémy sú tiež s vyberaním členských príspevkov. Časť čl enov platí, časť nie. Za neplatičov sme
zaplatili z pokladne DHZ.

Pri hodnotení našej činnosti je nutné spomenúť aj spoluprácu so starostom a s obecným úradom.
Starosta v rámci možností obecného úradu sa snažil pomôcť našej organizácii. Hovorí o tom skutočnosť, že
obecný úrad uhradil hasičom náklady za elektrinu a za plyn. Obecný úrad v minulom roku uhradil náklady za
opravu a prestavbu hasičskej striekačky DHZ. V tejto oblasti budeme potrebovať pomoc od Obecného úradu
i v budúcnosti. Obecnému úradu treba poďakovať.

Naši členovia v minulom roku nemuseli zasahovať pri požiari a živelných pohromách v našej obci.
Výbor sa schádzal podľa potreby. S primeranou účasťou členov výboru. Záležitosti DHZ boli riešené

na výbore.

Za negatívne tiež považujem malý záujem členov výboru zúčastňovať sa IMZ, o rganizovaných
okrskovým veliteľom. Oproti minulému roku sa účasť trochu zlepšila.

Čo sa týka plánovaných úloh v tomto roku, je k nim vypracovaný samostatný plán, ktorý Vám pre d-
nesú. K tejto správe je možné sa vyjadriť v diskusii i k plánu úloh na tento rok. Vzhľadom na takmer už tr a-
dičné akcie, na ktoré si naši občania zvykli, bolo by po trebné tieto akcie dodržať k spokojnosti väčšiny našich
občanov.



Dúfam, že problémy ktoré som spomenul v tomto roku úspešne odstránime.

Záverom mi dovoľte v mene výboru našej organizácii poďakovať všetkým aktívnym členom
a občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prá ci na úseku požiarnej ochrany.

Do ďalšieho obdobia Vám prajem veľa úspechov, vzájomné porozumenie, dobrej spolupráce, vytrv a-
losti i na úseku požiarnej ochrany, spokojnosti vo vašich rodinách.

Ďakujem za pozornosť

V Bobote 1. februára 2009


