
                               Výro�ná �lenská schôdza DHZ   
 
 
D

�
a 16.1.2010 sa uskuto� nila v KD výro� ná � lenská schôdza DHZ- Záhorská Ves. 

V� S sa niesla v slávnostnej atmosfére ,ku ktorej prispela aj ú� as�   hostí . 
Predsedu Okresného výboru  Dobrovo� nej požiarnej ochrany Malacky, 
p. Jozefa Šturdíka, okresného velite� a DPO –MA p. Dušana Chví � u, ,okrskového inštruktora 
DPO-MA p. Mariana Kovára a delegátky okresného výboru DPO-MA  p.Štefanie 
Smolenskej, 
ktorých za DHZ privítal a V� S zahájil predseda DHZ p. Jozef Grujbar. 
Rokovania V� S DHZ sa zú� astnil aj starosta obce p. JUDr. Boris Šimkovi � . 
Hlavnými bodmi programu V� S bola Správa o � innosti DHZ za rok 2009 ako aj Plán úloh na 
rok  2010 .Všetkým prítomným dokumentovali objektívny obraz  o � innosti DHZ. 
 Zásahy k požiarom / budova železni � nej stanice, požiare v troch záhradách / 
Odstra

�
ovanie následkov víchrice v auguste 2009. Ú� as�  na  sú� ažiach   DHZ  

/najúspešnejšie 1.miesto v útoku v Rakúskom Raggendorfe/. 
Vytvorenie družstiev mladých hasi � ov„ Plame

�
“  ,ako aj pomoc pri rôznych kultúrnych 

akciách obce. Plán úloh na rok 2010 na� rtol niektoré novinky v � innosti ,ktorým by DHZ 
chcel obohati �  a spopularizova�  svoju � innos�  v obci a priláka�  najmä mladých 
perspektívnych hasi � ov .Starostlivos�  o mladú generáciu hasi � ov sa stáva významnou  
oblas� ou � innosti DHZ ,� o kladne ocenil a zdôraznil vo svojom  príhovore starosta obce . 
Ako ocenenie aktívneho prístupu k � innosti DHZ bolo na V� Š odovzdaných10 � akovných 
diplomov  mladým � lenom –plame

�
 akom a 14 � lenom DHZ. 

V� S  DHZ  sa niesla v pozitívnej atmosfére a napriek globálnej kríze si vytý� ila na rok 2010 
súbor úloh ,ktorými ur � ite obohatí nielen život DHZ ale aj život všetkých ob� anov 
v Záhorskej Vsi .K tomu je potrebné drža�  našim hasi � om palce zažela�  im do r.2010 ve� a 
úspechov ,zdravia a š� astia v rodinách ale i pri ich verejnoprospešnej � innosti  v DHZ.    
 
 
 
 
 
 
V Záhorskej Vsi              M.Repár 
20.1.2010 Tajomník DHZ Záhorská Ves 
 
 
 
 
 


