Dobrovoľný hasičský zbor: v Hiadli
PLÁN
hlavných úloh Dobrovoľného hasičského zboru na rok: 2016
1/ Organizačná činnosť:
a) zabezpečiť rokovanie výboru najmenej 1x za dva mesiace zvolať členskú schôdzu
najmenej 2 x v roku
b) prijímať nových členov najmä z radov mladých (aspoň 2 členov)
c) 1 x ročne podávať hlásenia o činnosti na OV DPO a podávať hlásenia po ukončených
akciách; jarné upratovanie a ochrana lesov pred požiarmi, obdobie žatevných prác,
vykurovacie obdobie
d) pri príležitosti Dňa hasičov ; sv. Floriána zorganizovať oslavu, poprípade zúčastniť sa
inej akcie súvisiacej s týmto dňom
e) zabezpečiť stráženie „Božieho hrobu“
2/ Preventívno – výchovná činnosť:
a) zabezpečiť odvysielanie rozhlasových relácií v miestnom rozhlase za účelom výchovy
občanov, k predchádzaniu vzniku požiarov
b) pomocou propagačného materiálu na nástenkách pôsobiť výchovne na spoluobčanov a
najmä mládež
c) v jarných mesiacoch na požiadanie OÚ vykonať protipožiarne preventívne prehliadky
v obytných domoch
3/ V kultúrno – športovej oblast:
a) usporiadať fašiangovú zábavu
b) usporiadať v spolupráci so ZO SZPB , ZŠ a MŠ športový deň pre deti
4/ V oblasti práce s mládežou:
a) v súlade so smernicami hry Plameň zabezpečiť prácu s mládežou
b) zúčastniť sa okresnej súťaži mladých požiarnikov – aspoň jeden kolektív
c) zúčastniť sa jesenného kola hry Plameň v Brusne
d) zúčastniť sa súťaže v kreslení „ Požiarna ochrana očami detí“ (deti ZŠ a MŠ)
5/ V oblasti akcieschopnosti hasičského zboru:
a) venovať sústavnú pozornosť údržbe výstroja, výzbroja, údržbe techniky, zazimovaniu
b) zúčastniť sa okresných a okrskových súťaži najmenej s 1 družstvom
c) v rámci okrsku uskutočniť miestne taktické cvičenie

..........................................
v Hiadli: 15.01.2016

predseda DHZ Hiadeľ

Dobrovoľný hasičský zbor: v Hiadli

PLÁN
hlavných úloh Dobrovoľného hasičského zboru na rok: 2016

Úsek činnosti:

Počet, termín:

Zodpovedný:

1. Získame nových členov

.....2.....

výbor DHZ

2. Inkaso členských príspevkov

do 31.3.

predseda DHZ

3. Výborové schôdze

min. 6x v roku

tajomník

min. 2x v roku

tajomník

DHZ
4. Členské schôdze
DHZ
5. Štatistické hlásenie na OV DPO
6. Do okresnej súťaže zapojíme:

k 31.12.

hasičské družstvo mužov

veliteľ DHZ
.....1.... veliteľ DHZ

hasičské družstvo mužov nad 35 ...........

veliteľ

hasičské družstvo žien

...........

veliteľ

hasičské družstvo dorastu

...........

veliteľ

DHZ

DHZ

DHZ
7. Do hry Plameň zapojíme

......1.... kolektívov MH

8. Miestne taktické cvičenie

1x v roku

ref. ml. DHZ
veliteľ

DHZ
9. Rozhlasové relácie

......4.....

preventivár DHZ

11.

......2.....

organiz.ref., veliteľ,

Besedy

tajomník DHZ
12. Preventívne protipožiarne kontroly v obytných budovách a malých
prevádzkach

áno – nie

preventivár DHZ

13. Získame odberateľov časopisu „POŽIARNIK“ ......2.....
14. Spoločná akcia hasičov okrsku

......2.....

predseda DHZ
veliteľ DHZ

15. Iné aktivity DHZ:
Spolupráca pri organizovaní športového podujatia ku dňu detí, stráženie Božieho hrobu,
spolupráca pri oslavách oslobodenia obce, SNP, Jánskej vatre a Hiadľovskom krumplovníku.

*Školenie k získaniu odznakov Vzorný hasič na základy požiadavky DHZ vykoná Okresnývýcvikový štáb OV DPO
** Doručiť na OV DPO najneskôr do 20. januára (OV DPO zasiela hláseni na DPO SR do 31.1.)

