Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů
za rok 2018
Základní údaje
IČO

Registrační číslo

DIČ

Mládež
Krátkodobé volnočasové aktivity

Tábory a soustředění

pro děti a mládež pořádané SDH
Besedy a ostatní
kulturní a společenské
akce jednodenní
celkový počet všech

Akcí

Ostatní krátkodobé
akce pro děti a mládež
2 až 6 dnů
celkový počet všech

dětí

Akcí

Počet
pravidelných
mimovíkendových
schůzek
v roce
(MH + dorost)

pořádané SDH
Letní
v délce trvání
7 až 21 dnů
celkový počet všech

dětí

Akcí

Zimní
v délce trvání
7 až 21 dnů
celkový počet všech

dětí

Akcí

dětí

Vyšší, krajské a jiné soutěže a počty družstev MH a dorostu v nich zapojených
TFA

CTIF v ČR

CTIF v zahraničí

počet jednotlivců

MH

MH

Ostatní v ČR **

Ostatní v zahraničí

MH

MH

dorost

dorost

** memoriály, pohárové soutěže, ligy

Soutěže a počty družstev dospělých zapojených do soutěží
TFA
Vyprošťování
počet jedn.

CTIF v ČR
M
Ž

CTIF v zahraničí
M
Ž

Ostatní v ČR**
M
Ž

Ostatní v zahraničí
M
Ž

** memoriály, pohárové soutěže, ligy

Mladí hasiči
Družstva
zapojená
do hry Plamen*

Počet
družstev
MH v SDH

Družstva
nezapojená
do hry Plamen

Dorost
Počet jednotlivců Družstva a jednotlivci
Družstva
a družstev
zapojená do
nezapojená do
dorostu v SDH
celoroční činnosti* celoroční činnosti
dr.:
j.:
dr.:
j.:

* zúčastnila se okrskového nebo okresního kola posledního ukončeného ročníku hry Plamen nebo soutěže dorostu

Aktivita SDH
Druh aktivity

Počet taktických a prověřovacích cvičení
počet
akcí

členů hodin

Druh události

počet událostí

Údržba výzbroje a výstroje
Údržba vodních zdrojů

Taktická a prověřovací cvičení

Údržba a výstavba has. zařízení
Kulturní a společenské akce
Pomoc obcím
Propagace PO

Ke stanovení počtu zásahů podle událostí se využijí informace ze statistické
ročenky HZS.

Preventivní a vých. činnost
Preventivní požární hlídky
Příprava odbornosti členů SDH

Zařazení JPO

Pomoc v období extrémního sucha

Počet členů v JSDH

Aktivita SDH celkem

Jméno velitele JPO:
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Odhlášení a zemřelí členové k 31. prosinci
jméno a příjmení

rodné číslo
( věk )

jméno a příjmení

ukončil členství

rodné číslo
( věk )

zemřel dne

Pasportizace majetku SH ČMS k 31. prosinci
Celková pořizovací cena nemovitého majetku (včetně pozemků):
Zůstatková cena nemovitého majetku (včetně pozemků):
Cena nemovitého majetku (včetně pozemků) dle vlastního tržního odhadu:
Katastrální území a číslo listu vlastnictví (příp. číslo parcely):
Hodnota hmotného investičního majetku - strojního:

Historický prapor SDH

Ano

*

Ne

*

Rok získání

* nehodící se škrtnout

Řádná valná hromada sboru se konala:
Kontaktní telefon:

mobil:

Kontaktní e - mail:
WWW stránky SDH:
Hasičská zbrojnice (vlastní, obecní, v nájmu…):

Ostatní sdělení SDH pro OSH
(jako: poštu zasílat na ….., změny ve složení výboru SDH, oslavy výročí SDH, termíny soutěží apod.)

Datum

Razítko SDH

Jméno a podpis zpracovatele

Jméno a podpis starosty SDH

Hlášení zaslat na OSH nejpozději do 31. ledna.
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