
30.4. - napúšt'anie vody do studne na cintoríne a preskúšanie hydrantov ul.Duklianska,
ul,Dlhá - Kočan F.,Koribanič Peter,

i.5.2015 - montovanie garážovej brány Fyrmov. Dozor - Koribanič P., KoribaniČ J.

5,5, - požiar veťkokapacitného kontajnera o 22:30 do l:30 hod. - Kočan F., Kočan M,,
Koribanič P., Demian Marián
6.5, družstvo hasičov sa pripravovalo na súťaž v obci
lI,73,I7. - 19,5 brigáda v has. Zbrojnici- Kočan F., Mandzák Jozef, Dubjak Emil, GaŠpar,

Kočan F. ml, Timko Vladislav, Palasiewicr Patrik
1"6, - kontrola hyd. Siete - Dubjak Emil, Kočan F.

družstvo sa pripravovalo na sút'ažDHZ v obci o cenu obce

20.6 a23.6 - brigáda v hasičskej zbrojnici - poter v garáži na podlahu.
Prítomní - Kočan F.,Timko Vladislav, Gašpar, MandzákJozef, PalasiewictP., KoribaniČ P.,

Koribanič J, Dubjak Tomáš, Kočan F. ml
27,6 - sa konala súťažhasičov o cenu obce Stakčín. Na súťaží sa zúčastnilo 8 družstiev.
Naše sút'ažné družstvo mužov získalo 1,miesto. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo z Pofskej
republiky mesta Lutowiska a zastúpenie mali po prvý krát aj muži z Ukrajiny z Veťkého
Berezneho hoci nesút'ažllí ,a\e len pozorovali . Hasičská sút'až o cenu obce bola pripravená
veťmi dobre čo treba poďakovat'všetkým hasičom čo sa na nej podieťali. Naši hasiči sa
zúčastnili ešte troch súťaží a to v Kalnej Roztoke, kde obsadili 2.miesto , potom v Zboji
taktiež 2. miesto a v Stakčínskej Roztoke 1.miesto ěiže v roku 2015 družstvo StakČÍna na
štyroch sút'ažiach získali 2-prvé miesta a2-2 míesta. A preto je potrebné poďakovat' celému
súťažnému družstvu a veť. Družstva Michalovi Sentivanovi zaich dobru prípravenosť.

2I.7 .201,5 - bol požtar trávnatého porastu v lokalite futbalového areálu. Vel, Zásahu KoČan
František, strojník Kočan Matúš, hasiči Kolcun Dušan a Kočan František ml.

23.7 .2015 - zakúpila sa autobatéria do motorovej striekačky Magirus , ďalej sme zakúpili
prilby na sút'až v počte 8 ks, gumené ěižmy 5 párov, zásahová prilbaVulkan Kalis 11 ks,

označenie funkčných podzemných hydrantov, pláštenka, tabuťa Hasičská zbrojnica,
rukavice, trička dámske, polokošefa, tesnenie polospojky C-52-I4 ks, tesnenie polospojky
B_10 ks ,držíaknazásahovúprilbu+ svetlá 11 ks + 11 ks, dali sme vyhotoviť samolepky
hasičského erbu na prilbu aautá 11 + 4 ks.

3 a 4,8.2015 - sme namontovali označenie podzemných hydrantov - Kočan F,, Kočan F,ml
9.8.201 5 - požiat v obci Ubla. Vyslaná jednotka na výpomoc hasičskej jednotke

ZaHZbor Snina, Požiar rod. domu a maštale zo zvietatami.Yýzva operačné stredisko PO
Veliteť zásahu Peter Koribanič, strojník Kočan F. , hasiči : Kočan Matuš aMandzák Jozeť

15.9.2015 - brigáda - montáž dverí v druhej garáži

7,l0.2015 - odvoz vody do studne na cintoríne
7.10, sa uskutočnila brigáda - zateplenie a oprava dverí
17.10.2015 - bolo prevedené taktické cvičenie zo zameTaním na záchranu osób z budovy a
hasenie požiaru, prieskum a následne likvidácia požiaru, Taktické cvičenie dopadlo veťmi
dobre , hasičskájednotkaje pripravená na hasenie požiarov azáchranu osób a zvierat - účel
taktického cvičenia splnený
l4,IJ,20.11,2015 - brigáda v hasičskej zbrojnici
ZI.IL20I5 o 13:00 hod. Slávnostne nastúpila jednotka dobrovoťných hasičov na preberanie
hasičského vozidla CAS 32 TATRA 148, TATRA 148 priviezol ju MVSR Judr. Robert
Kaliňák a predal velitefovi DHZ kfuče od vozidla, týmto darom sme získali cisternu , ktorá
ma 6 600 litrov vody. Císterna ma evidenčné čísla ,takže móžeme jazdiť po ceste bez
problemov. Cisternu RTO,ktorú sme malý, bo|abez evidenčných čísiel preto sme nemohli
jazdit' po cestách, Otazka nastala čo z vozidlom , či predať alebo nechat' . Otazka je
otvorená,


