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Správa o činnosti DHZ Valaská Belá za rok 2008

Vážený pán starosta, vážení hostia, členovia Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá.

Zišli sme sa na dnešnej Výročnej členskej schôdzi, aby sme zhodnotili výsledky našej práce za uplynulý
rok 2008. Bol to rok náročný na plnenie úloh a bez pomoci aktívnej členskej základne a pána starostu by
sme nemohli úlohy, pred nás postavené, splniť.

Rok 2008 sme začali s 34  člennou základňou, z toho sme prišli o jedného člena Milana Kodaja,
ktorý nás nečakane opustil po ťažkej chorobe. V tomto roku sme do našich radov nezískali žiadnych
nových členov.

Práca zboru bola v uplynulom roku riadená výborom v zmysle plánu práce, zvoleným na
Výročnej členskej schôdzi v decembri 2007 v zložení: predseda Ivan Beňo, veliteľ Jozef Siekel,
tajomník Róbert Podskoč, preventivár Milan Podskoč, referent mládeže Ján Mulinka, strojník Tibor
Podskoč a hospodár Mário Plekanec.

Počas roka sa výbor stretol celkom 5-krát, kde jednal hlavne o činnosti DHZ. Ďalej bola zvolaná
jedna mimoriadna členská schôdza dňa 1.6.2008 z dôvodu voľby nového predsedu do funkcie, nakoľko
pán Ivan Beňo svoju dovtedajšiu funkciu predsedu zložil. Ako nového predsedu výbor jednohlasne
zvolil p. Vladimíra Ondrejkoviča.

Rok 2008 sme začali s rozpočtom 180 tisíc sk. Pri nástupe do funkcie som evidoval 18 % plnenie
rozpočtu. Za uplynulé obdobie sa zabezpečilo doplnenie vycházkových rovnošiat, riadna obuv pre
hasičské družstvo, náradie do automobilov, vysielačky, obnovili sme ďalšiu garážovú  bránu  a ako
posledné sme zakúpili dva špeciálne protipožiarne zásahové obleky. Rozpočet sa nám podarilo v roku
2008 úspešne vyčerpať na ciele, ktoré sme si stanovili.

Na záver tejto správy by som chcel poďakovať všetkým členom Dobrovoľného hasičského zboru
Valaská Belá, členom výboru za plnenie svojich úloh a pánovi starostovi Ing. Jozefovi Mulinkovi a
pracovníkom obecného úradu za pomoc pri obnove našej budovy HZ.

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12.2008

Vladimír Ondrejkovič
     predseda DHZ


