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Hlášení o ěinnosti Sboru dobrovolných hasiěů

Zák|adní údaje
D|Č Reg. ěís|o Evidenění čís|o

MIadi hasiči
Počet

druŽsteV
MH v SDH

DruŽstva
zapojená

do hry Plamen

DruŽstVa
nezapojená

do hry Plamen

Aktivita SDH Počet zásahů podIe událostí

Druh udá|osti oočet udá|ostí

Taktická a prověřovací cVičení

Ke stanoVenÍ počtu zásahů Podle udá|ostí se vyuŽijÍ informace ze
statistické ročenky Hzs'

Počet č|enů v zásahovÝch iednotkách Po 41

Počet řádných č|enů SDH a č|enů přípravky působících v SDH k 31. prosinci
přÍpravka
do 6. let

mIadí hasiči hasiči
6-14let 15 í8 let celkem 18 - 26 let nad 25 let celkem

ch|apci' muŽi 401 r1
dívky' Ženy +
celkem ?6 26

M|ádež
Krátkodobé VoInočasoVé aktiVity
Ío děti a m|ádeŽ oořádané SDH PoČet

pravideIných
mimoVíkendoVých

schůzek
v roce

(MH + dorost)

Tábory a soustředění
pořádané sDH

Besedy a ostátní
ku|tumí a spo|ečenské

akce jednodenní

ostatní krátkodobé
akce pro děti a m|ádeŽ

2aŽ6dnů

Letni
V dé|ce trvání
7 aŽ 2,| dnir

Ltmnl
V dé|ce trvání
7 až 21 dnÍ,

ceIkový poěet VŠech ceIkový poěet všech ce|kový poěet Všech ce|kový počet vŠech
Akcí dětí Akcí děti Akcí dětí Akcí oe

Vyšší a krajské soutěže a poěty družstev MH a dorostu v nich zapojených
Kr4ské ko|o MčR cT|F v čR cT|F v zahraniči ostatní v čR * ostatnÍ v zahraničí

Plamen d0rost Plamen dorost MH MH MH dorost MH dorost

*" memoriá|y, pohárové soutěže
soutěže a počty družstev dospě|ých zapojených do soutěží

PS I kolo PS ll kolo PS l l l kolo N4ER cT|F V ČR cTIF V zahraniěíostatní V ČR*- ostatní V zahraničí
tvt Ž M Ž M M z M z t\4 z M Ž M L

** memoriály' pohárové soutěŽe

Dorost
Počet

druŽstev
dorostu v SDH

DruŽstva
zapojená do

ceIoroění cinnosti-

DruŽstVa
nezapojená do

ceIoroční činnosti

Druh aktivity počet
akcí hodin

ÚdÉba \^ýzbroJe a V'ýstÍoje qí
tJdrŽba vodnich zdrojů t0
ÚdÉba a vÝ'stavba has. za ízení ,) b\
Ku|turní a soo|ečenské akce J 8o
Pomoc obcím & L\
Propa ace PO I 4
Preventivní a v}ich' činnost Ý 4o
Preventivní hlídky a dohledy 4 Lý
Příprava odbornosti ě|enů SDH 4S 40{
Aktivita SOH celkem + Lqa




