Váené hasièky a váení hasièi.
Blíí se pomalu konec letoního roku a tím se pøiblíilo i bilancování celé naí dobrovolné hasièské
èinnosti. Tentokrát nebudeme hodnotit jenom práci za rok 2019, ale i za celé volební období 2015 a 2019.
Své dnení slovo úvodem bych chtìl právì zamìøit na èinnost nejen za letoní rok, ale i za uplynulých pìt
let. Hodné vìcí se nám podaøilo, ale bohuel mnohé úkoly jsme nedotáhli do konce, jak bychom si pøáli.
Pøedevím nás èeká dokonèit výpis majetku a závazkù od sborù, které vedou jednoduché úèetnictví, svolat
a uskuteènit výroèní valné hromady, zvolit nové výbory, pøipravit a poslat hláení o èinnosti za rok 2019 a
poslat na urèených tiskopisech údaje o konání výroèních valných hromad a sloení nových výborù SDH.
Pøáli bychom si pøedevím lepí spolupráci mezi vedeními SDH a èleny výkonného výboru, pøedevím
pak umonit kontrolu své vlastní èlenské základny sboru.
Mìli bychom si zaèátkem pøítího roku volit funkcionáøe v okrscích, pokud jsou ustaveny a mìlo by být
svoláno shromádìní delegátù Sborù dobrovolných hasièù okresního sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska
naeho okresu. Po konání shromádìní delegátù SDH naeho okresního sdruení by mìly být zvoleni krajské
orgány a nakonec by mìl být svolán na
11. èervence 2020 do Brna VI. sjezd Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska.
Jak je patrné z tìch pár vìt, tak nás na závìr roku jetì èeká dost práce, abychom mohli svou práci pro
dobrovolné hasièe a nejen pro nì, plnì rozvíjet v duchu tradic a odkazu naich pøedkù.
 starosta OSH Èeský Krumlov

Valné hromady, které nás ve sborech èekají, budou tentokrát volební a bude se rozhodovat o novém sloení
výkonných výborù SDH a naich zástupcích v okresních sdrueních. Volby do OSH nás èekají na jaøe 2020.
Mìli bychom se tedy zamyslet nad tím, jestli jsme spokojeni s prací naich zástupcù. Pokud ano, nic nebrání
je navrhnout znovu. Pokud ale nejsme, je potøeba s tím nìco udìlat.
Materiály k valným hromadám mùete stáhnout na tomto odkazu, ale také budou pøiloeny ke 4. èíslu HZ
OSH Èeský Krumlov
https://www.dh.cz/index.php/usekvnitroorganizacni/dokumenty/917priruckafunckionaresboru
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V minulém èísle HZ byla zveøejnìna informace o monosti zøízení pøístupu do CE na úrovni sboru pro
starosty nebo povìøené zástupce jednotlivých èeskokrumlovských sborù.
Na základì ádostí a podepsaných potøebných dokumentù byly zøízeny pøístupy pro
Nìkolik dalích sborù své pøístupy øeí. Pøístup do evidence je moné zøídit kdykoliv na základì vyplnìných
tiskopisù a projednání ve VV OSH Èeský Krumlov. Pokud se pro zøízení pøístupu rozhodnete, o blií
informace a podklady pite na sipkova.ruzenka1@gmail.com, pøípadnì volejte 727 814 457.
Za OSH Èeský Krumlov, Rùena Lepová

Dne 19.10.2019 v odpoledních hodinách se
uskuteènil Den otevøených dveøí v objektu nové
hasièárny v Dolním Dvoøiti.
Této akce se zùèastnili kamarádi hasièských
sborù Leopolschlag, Wullowitz,Mardetschlag a
Nové Hrady. Impulzem tohoto setkání byla akce
DUHA, konaná dne 28.9.2019 v Rakousku. To
kamarádi hasièi z tìchto pøíhranièních obcí na nás
èekali na HP Wulowitz. Spoleènì jsme navtívili
hasièárnu v Leopolschagu. Zde jsme byli pøivítáni
a pohotìni. Pøíjemný pobyt jsme si zpestøili
prohlídkou objektu i techniky a pøedali jsme si
navzájem své zkuenosti.
Program akce v Dolním Dvoøiti byl zahájen
nástupem vech zùèastnìných. Byly pøedány
upomínkové pøedmìty. Následnì probìhla
prohlídka hasièárny a hasièské techniky. Mladí
hasièi z Dolního Dvoøitì pøedvedli ukázky
nacvièených poárních útokù. Po celou dobu bylo
zajitìno obèerstvení, doprovázeno
reprodukovanou hudbou. K tanci a poslechu na
závìr hrála ivá muzika s posezením v hasièárnì.
Smyslem tìchto akcí je mylenka dále
spoluracovat na íøení dobrovolnictví, lépe se
poznat navzájem i s hasièskou technikou.
AK
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Letoní kolení vedoucích zaèalo neobvykle, praktickou èástí, v
plaveckém bazénu v Èeském Krumlovì. Vyzkoueli jsme si
záchranu tonouciho i skoky do neznámé vody. Po pøesunu do
koly v Brloze nás èekal obìd, èást teorie a poté praktická èást
na místním høiti. Vyzkoueli jsme si tafetu dvojic, tafetu
4x60, tafetu CTIF, PÚ, PÚ CTIF i vechny disciplíny, které
dìti plní na ZPV. Po veèeøi pøila na øadu odborná rada
mládee. Naplánovali jsme termíny a místa soutìí na rok 2020,
probrali uplynulý rok a zvolili jsme si novou vedoucí OORM a
její zástupce. V nedìli nás jetì èekalo teoretické shrnutí
praktických èástí a potom u jen testy  obtínost testu byla rozdìlena podle kvalifikace vedoucích.
Za sebe a myslím, e i za ostatní, bych chtìla podìkovat za vedení OORM a práci, kterou odvedli dosavadní
vedoucí Roman Zivèák a Hanka Travniková.
Petra Lepová, vedoucí MH Beneov nad Èernou
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V sobotu 12. øíjna 2019 v 10:00 se v Beneovì nad Èernou na hasièském høiti a jeho blízkém okolí
rozbìhla soutì mladých hasièù ZPV (závod poárnické vestrannosti). Soutìní drustva tady získala první
body do dalího roèníku celoroèní soutìe hry PLAMEN. Dalí body si budou pøipisovat v prùbìhu pøítího
roku po absolvování soutìí okresního poháru v poárním útoku a jarního kola hry PLAMEN.
Závod poárnické vestrannosti  cílem závodu je získávat a upevòovat vestrannou sportovní zdatnost
soutìích a zároveò zvyovat jejich znalosti v oblasti poární ochrany. Jednotlivé hlídky absolvují est
stanovi, na kterých plní úkoly. Jedná se o støelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy
první pomoci, poární ochranu a pøekonání pøekáky po vodorovném lanì. Za nezvládnutí úkolù dostávají
trestné body, které se pøièítají k èistému èasu strávenému na trati.
Soutìe se úèastnilo 13 drustev mladích a 15 drustev starích ákù a po jednom drustvu dorostenek a
dorostencù.
Podìkování patøí vem soutìícím za jejich aktivní pøístup a plné nasazení, rozhodèím za spravedlivé
hodnocení výkonù a sponzorùm za finanèní podporu pøi zajitìní cen a stravy pro vechny úèastníky.Poøadí
1. Tøísov
2. Besednice
3. Brloh
4. Nová Ves  1. hlídka
5. Nová Ves  2. hlídka
6. Netøebice
7. Pleovice
8. Veleín A
9. Beneov nad Èernou
10. Pøídolí
11. Veleín B
12. Malonty
12. Veleín C

1. Tøísov
2. Brloh A
3. Beneov nad Èernou  1. hlídka
4. Pleovice  1. hlídka
5. Pøídolí
6. Mojné  1. hlídka
7. Brloh B
8. Besednice
9. Mojné  2. hlídka
10. Brloh A  2. hlídka
11. Omlenice
12. Pleovice  2. hlídka
13. Netøebice
14. Beneov nad Èernou  2. hlídka
15. Veleín

Sponzory soutìe byli: Obec Beneov nad Èernou, OSH SHÈMS Èeský Krumlov, Zemní práce Pokrývka
s.r.o., Jiøí Kníek, Bentex Automotive a.s., HM Plast.
Za SDH Beneov nad Èernou Rùena Lepová
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Na poèátku 90tých let 20.století uvedla firma Scott na trh nový typ dýchacího pøístroje s pøetlakovou
automatikou a pár nadencù ve spojení s hasièi, tuím v Kalifornii, se rozhodlo demonstrovat zvýené
nároky, kladené na nový typ DT, pøímo v praxi. Pùvodnì mìlo jít o simulaci bìné hasièské èinnosti s
odborným monitorováním zúèastnìných.
Nebyli by to ovem hasièi, kteøí samozøejmì vzápìtí z obyèejného testu udìlali soutì : závodník v
kompletním pøevleèníku, dýchacím aparátem a tìkých botách tahal hadice, bìhal po schodech, mlátil
kladivem a tahal figurínu do úplného vyèerpání za asistence nevìøícího obecenstva, které nechápalo, jak se
mùe èlovìk dobrovolnì znièit.
Soutì si záhy získala takovou popularitu, e v mnohých státech USA zaèala fungovat národní kola a
nakonec se celá lamastyka pøenesla i za oceán do Austrálie i Evropy. Zaèalo vznikat více modifikací
pùvodní soutìe, která se odbývala v kompletní plné polní v celkovém èase cca tøí minut, z dùvodu
nemonosti sladìní obuvi i pøevleèníku, o dýchací technice nemluvì, zrodil se tzv. TFA ètyøboj, sestavený ze
ètyø disciplín, z nich prvá obnáí roztaení a poté smotání hadic, ve druhé soutìící zápasí s kladivem,
figurínou nebo jinou zátìí a pøekonávají 3m vysokou bariéru, dále jde o vynáení a vytahování zátìe na
urèitou konstrukci a závìreèná disciplína totálnì umrtví soutìící pøi výbìhu do 10, 15, èi 20ti podlaí.
Nai hasièi se setkali s TFA poprvé v Kanadì v roce 1996 na Svìtových hrách, kde si pratí hasièi,
konkrétnì Sláva Holoka na vlastní triko vyzkoueli martyrium TFA a u o ètyøi roky pozdìji, na Svìtových
hrách v Paøíi výraznì promluvili do poøadí ve svìtové pièce hasièi z Ostravy. Po prvotních problémech s
nedùvìrou se soutìe tohoto typu zaèaly doslova v masovém mìøítku poøádat v ÈR.
Zdroj: http://www.tfaczech.cz/jaktozacalo
2.11.2019 uspoøádalo SDH Strákovice
1.roèník soutìe TFA. Závodu se zùèastnilo 35 soutìících, z toho 4 zástupci okresu Èeský Krumlov. Pro
nìkteré to byl køest ohnìm  první závod tohoto typu vùbec.
Karel Malák  SDH Frymburk, Jan Schwarz  SDH Dolní Dvoøitì
Tomá Køivský  SDH Omlenice, Bohuslav Zárybnický  SDH Omlenice
Pøi soutìi závodníci pøekonávali dvoumetrovou bariéru nebo smotávali dvì 20ti metrové hadice.
Vem zástupcùm naeho okresu patøí velká gratulace za pøedvedený výkon.
Radek Schwarz
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V této rubrice budeme pøináet rozhovory se zajímavými lidmi naeho okresku, kteøí mají k hasièinì co
øíct. A vùbec to neznamená, e to musí být hasièi.
Hasièem ale zaèneme, Zástupce èeskokrumlovského okresu v soutìích TFA

TFA  mùe vysvìtlit, co to vlastnì je?
TFA je zkratkou z anglických slov Toughest Firefighter Alive  Nejtvrdí hasiè pøeije a je názvem
nejtìích hasièských soutìí, které svými podmínkami simulují práci hasièe pøi zásahu. Závodník je
ustrojen do kompletního zásahového odìvu vèetnì zásahové obuvi, rukavic a pøilby a na zádech má jetì
dýchací pøístroj.
Na Èeskokrumlovsku se o tomhle sportu zase tak moc neví. Nebo moná jen nemluví. Jak ses k nìmu
vlastnì dostal?
Dostal jsem se k tomu tak, e jsem vidìl video o této soutìi a stranì mì to zajímalo a lákalo si to
vyzkouet. Tak jsem si to vyzkouel a zùstal u toho J
Jak vypadá Tvoje bìná pøíprava a jak to vypadá tìsnì pøed soutìí?
Pøíprava probíhá v rámci tréninku kadý tøetí den a to tím zpùsobem, e absolvuji vechny disciplíny
podle pravidel TFA. Tìsnì pøed soutìí je lepí dva dny pøed konáním závodu u dodrovat klidnìjí reim.
J Staèí si jít tøeba jen zabìhat, aby èlovìk nevypadnul z rytmu. Pøímo na závodech je dobré si pøed
výbìhem malinko protáhnout krátkými cviky. Nohy a svaly se dají do závodního reimu.
Kterou soutì povauje za svùj nejvìtí úspìch, nebo moná, které si nejvíc váí?.....
Za nejvìtí úspìch povauji svoje vùbec první vítìzství na této soutìi. Jinak si váím kadé soutìe,
kterou vùbec absolvuji a jetì k tomu se umístím na bednì.
Øeklo by se, e je to sport pro "tvrdý chlapy", ale mám kolegyni, která se TFA taky vìnuje. Je rozdíl
mezi soutìí muù a en?
Tak urèitì v tom rozdíl je. eny vìtinou bìhají v PS II a mají malinko upravené disciplíny. Ale
samozøejmì si myslím, e i tak je to pro eny stejnì tak tìké jako pro mue. A osobnì fandím enám, které
tuto soutì absolvují.
Co bys poradil klukùm, kteøí by chtìli s TFA zaèít?
Co bych poradil no J Aby to urèitì zkusili. Za zkouku èlovìk nic nedá, a kdy je to zaène bavit, tak
jedinì dobøe. Aspoò by nás bylo více, co by reprezentovali ná okres. A kdyby mìl nìkdo nìjaké otázky, tak
klidnì a se mi ozve a já rád poradím a pomùu. Klidnì mùeme podniknout i spoleèné tréninky.
Díky za rozhovor.
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A jsme na konci sezóny roku 2019
Mladí áci Holubov "A" sbíralo celý rok krásné bodíky do celkového hodnocení OPÈK. Vyvrcholení
sezóny nastalo ve Veleínì, kde s èasem 15:44s zaujímají 2. místo, a díky tomuto krásnému útoku zakotvily
na 2. místì v celkovém hodnocení OPÈK.
Starí áci Holubov "A" pøedvádìli celou sezonu excelentní útoky. Vechny útoky se pohybovaly kolem 14
 15 vteřiny a jednou dokonce s časem 13:41s v Přídolí pokořili svůj dosavadní rekord.
Takže si
výhru v OPÈK oprávnìnì zaslouí.
tarí áci Holubov "B" jsou loòtí mladí áci, a proto jejich umístìní není medailové. Dìti se zabìhávaly a
teprve jejich výkony budou stoupat a vìøíme, e budou opìt konkurovat ostatním drustvùm. V OPÈK
obsadily 16. místo
Nae dívèí drustvo se primárnì zamìøilo na JÈHL. Pilnì celý rok trénovaly a na výsledcích je to znaènì
poznat. Svùj letoní rekord zabìhly na Srubci, kde terèe smetly v èase 17:28s. A na nástøikové terèe si
zabìhly rekord minulý týden v Chlumì za úasných 22:37s. V celkovém hodnocení JÈHL holky urvaly
bronzové medaile ze kterých mají oprávnìnou radost. Ve VCÈK, kterou neobjídìly pravidelnì, také
zaujímají 3. místo.
A nai kluci? Ze zaèátku sezony mìli personální problémy (zranìní, atd.), ale i tak obèas zabìhli chlapci
krásné èasy na které mùou být hrdí. Za zmínku urèitì stojí soutì v Køenovicích, kde kluci zabìhli svùj
rekord, 17:24s
na obou terčích. Na nástřikové terče si také kluci zaběhli svůj rekord, a to v krásném
èase 21:00s v Chlumì na JÈHL. Vrámci JÈHL
kluci zaujímají 6. místo v celkovém hodnocení
pro rok 2019. Dnes probìhlo finále VCÈK,
kde kluci skonèili na 2. místì a v celkovém
hodnocení VCÈK také zakotvili na 2. místì.
Vem pøíznivcùm a fanoukùm tímto
dìkujeme za podporu a doufáme, e pøítí rok
se ukáeme minimálnì v takové kondici, jako
byla letos. Dìkujeme (fb)
Dne 19.10.2019 probìhlo slavnostní
vyhláení výsledkù JÈHL pro rok
2019, které se letos konalo v KD
Liov.
Slavnostnì bylo ocenìno 10
nejlepích muských a 5 nejlepích
enských týmù, kteøí po celý rok
podávali velmi dobré stabilní výkony.
Mezi tìmi nejlepími týmy se objevili
také zástupci SDH Holubov, kteøí na
vysnìné pódium vystoupali hned
dvakrát  jak v muské, tak i v enské
kategorii.
Mui z Holubova vybojovali v
celkovém hodnocení, s celkem 103
body, koneèné 6.místo. enám z
Holubova se v sezónì daøilo
podstatnì lépe. S celkovým souètem
65 bodù se øadí na 3.místo v
celkovém hodnocení JÈHL!
Slavnostního galaveèeru se zúèastnili
také dalí zástupci
èeskokrumlovského okresu  hasièi z
Netøebic a Chlumu.
SDH Holubov
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Romitál na umavì  24.10.2019
Preventivnì výchovnou akci si pøipravili hasièi a vedoucí mladých hasièù pro pro dìti z mateøské a základní
koly v Romitále na umavì
Program obsahoval ukázky práce s hasièskou technikou (motorová støíkaèka, práce s plovoucím a kalovým
èerpadlem) a s dýchací technikou. Hasièi seznámili dìti s hasicími pøístroji a také ukázali vybavení hasièe
pøi zásahu.
Dìti si z akce odnesly drobné dárky s tématikou k poární ochranì.
Akce zúèastnilo cca 20 dìtí a 6 dospìlých
Vedoucí mladých hasièù Romitál, Radek Schwarz

Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 11. 2019
Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 1. 2020. Kontakt: knihovna@benesovnc.cz, jaromir.marek@seznam.cz,
tel 727 814 457, Hasièský zpravodaj také na http://www.oshceskykrumlov.wz.cz/
Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi.
Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OSH. Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout
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Valná hromada Sboru dobrovolných hasièù
.. po vyslechnutí zprávy o èinnosti a
hospodaøení za daný rok, zprávy revizora úètù, plánu práce na dalí rok, návrhu rozpoètu, diskusi a
pøipomínkách pøijímá následující usnesení:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zprávu o èinnosti a hospodaøení za daný rok,
zprávu revizora sboru,
plán èinnosti na dalí rok,
návrh rozpoètu na dalí období,
plán práce výboru,
hláení o èinnosti za daný rok,
èlenský pøíspìvek na rok .............. ve výi ........... Kè za èlena starího 18 let
a
. Kè za èlena mladího 18 let,
8) smlouvu o spolupráci mezi obcí a sborem (pokud byla uzavøena),
9) smlouvy s HVP a.s. atd. (pokud byly uzavøeny),
10) usnesení z valné hromady sboru, konané dne

1) starostu sboru
..
2) námìstka starosty
..
.
.
3) velitele sboru
.
4) preventistu sboru
5) a dalí èleny výboru sboru ve sloení:

.,
. (nebo námìstky
.),
.,
.,
.

..

.
.
.
6) revizora sboru
7) delegáty sboru na valnou hromadu okrsku:
8) delegáty sboru na shromádìní delegátù
.
..

...
..

,
.,
sborù

(dle
.. .

klíèe

pro

.,
volbu

delegátù)

1) kandidáty na funkce ve vyích orgánech  okrsku, OSH, KSH a SH ÈMS
2) obecnímu/mìstskému úøadu do funkce velitele JSDHO

.
...

....
.,

1) zabezpeèit pravidelnou èinnost sboru tak, aby byly splnìny úkoly stanovené dnení valnou hromadou,
obsaené v dnes schválených dokumentech,
2) uhradit OSH za èleny pøíspìvek na èinnost v dalím období ve výi
. Kè za èlena starího 18
let a
Kè za èlena mladího 18 let. Termín pro odvod pøíspìvkù na èinnost OSH je do 31. 1.
daného roku,
3) dopracovat/uzavøít smlouvu o spolupráci mezi obcí a sborem (bylali pøedmìtem jednání valné hromady
sboru),
4) zpracovat plán èinnosti sboru na dalí rok podle vznesených a schválených námìtù a pøipomínek (pokud
ji nebyl schválen!!!). Dopracovat do plánu informace ze shromádìní delegátù sborù,
5) vyhodnotit diskusi z valné hromady (vèetnì pøipomínek) a námìty zapracovat do plánu èinnosti,
6) zabezpeèit úèast pøedstavitelù sboru na jednáních okrsku a shromádìních OSH,
7) plnì vyuívat k èinnosti informaèního zpravodaje OSH a webových stránek SH ÈMS a jeho poboèných
spolkù,

1) aktivnì se podílet na plnìní jednotlivých úkolù stanovených v plánu èinnosti na daný rok,
2) i nadále podporovat práci výboru sboru a získávat dalí obèany za èleny sboru,
3) uhradit èlenské pøíspìvky do ............................

Za návrhovou komisi:

Váené èlenky a váení èlenové sboru!
Po provedené revizi hospodaøení sboru pøedkládám tuto zprávu o hospodaøení.
Zùstatek k zaèátku roku ke dni
1) v pokladnì sboru èinil
2) na bìném úètu (v bance, spoøitelnì) èinil
za rok
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

.. Kè

.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè

èinily za:

odvod èlenských pøíspìvkù na OSH
valnou hromadu  obèerstvení atp.
soutìe dospìlých
mláde (soutìe, VÈA aj.)
odbornou pøípravu
zájezdy
bankovní sluby
nákup hasièského zboí (medaile)
pojitìní vedoucích mládee

.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè
.. Kè

Zùstatek ke konci roku ke dni
1) v pokladnì sboru èinil
2) na bìném úètu (v bance, spoøitelnì) èinil
Kontrolu provedl:
Zprávu zpracoval:
Dne

.. Kè

èinily za:

èlenské pøíspìvky od èlenù sboru
pøíspìvky sponzorù
kulturní akce (plesy, )
provize HVP
dotace
sbìr atd.
úroky z banky

za rok
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

.
.

.
.

.. Kè
.. Kè

a bìhem roku byla kontrola provedena
..

.krát.

Váené èlenky a váení èlenové sboru!
Po provedené revizi hospodaøení sboru pøedkládám tuto zprávu revizora sboru.
Ke dni 1. 1. 20

byl stav pokladny
a bankovního úètu

Kè
Kè.
konstatuji, e stav odpovídá  neodpovídá* èástkám

Po provedené fyzické kontrole dne
uvádìným ve finanèním deníku.

Dále sbor vlastní akcie HVP, a.s. v hodnotì
Kè (1 ks listinné akcie = 10 ks zaknihované
akcie = cca 99, Kè za 1 zaknihovanou akcii  sbory vìtinou poøizovaly dvì akcie za 2.000, Kè, tj. nyní 20
akcií v celkové hodnotì cca 1.980, Kè).
Èerpání rozpoètu sboru v roce
pøíjmové, tak i výdajové.

odpovídá  neodpovídá* schváleným zámìrùm jak v oblasti

Pøípadný komentáø  zdùvodnìní:

Evidence èlenské základny jenení* øádnì vedena.
Sbor má
èlenù, z toho
muù,
dorostencù a dorostenek.
Èlenské pøíspìvky v èástce
...
Výbor pracuje v

en,

..

mladých hasièù a

.

. Kè byly  nebyly* øádnì odvedeny Okresnímu sdruení hasièù

.èlenném sloení. Bìhem roku se seel

krát.

Usnesení valné hromady, vyøízení pøipomínek, stíností a námìtù bylo  nebylo* splnìno.
Z jednání výboru sboru byly  nebyly* poøízeny zápisy.
Byly  nebyly* zjitìny pøípady poruení stanov SH ÈMS.
Dokumentace sboru je  není* øádnì vedena a uloena.
Sbor má inventárnì veden majetek v èástce
.
. .. Kè, v roce
byl pøírùstek o
.
.., úbytek o
.
(jedná se o vlastní majetek; majetek
zapùjèený od obce, OSH nebo nìkoho jiného se zde neuvádí). Inventarizace majetku sboru byla provedena dne
.
(inventarizace majetku, viz vysvìtlení k pøíloze è. 5).
O majetek je  není* øádnì peèováno.
Daòové pøiznání bylo  nebylo* vèas podáno na finanèní úøad.
Po provedené kontrole doporuèuji schválit  neschválit* hospodaøení sboru v roce
jako øádné a
souèasnì doporuèuji  nedoporuèuji* udìlit hospodáøi  pokladníkovi* pochvalu za výkon funkce.
Dne:
Vypracoval:
* nehodící krtnout

.
..

Sdruení hasi èù Èech, Moravy a Slezska

Krá tkodobé volnoèasové aktivity
pro dìti a mlá de poøá dané SDH
ostatní
kulturní a spole èenské
celkový po èet vech

Akcí

Ostatní krá tkodobé
akce pro dìti a mlá de

Poèet
pravidelných
mimovíkendových

Akcí

Letní
Zimní
v dé lce trvá ní

v roce
(MH + dorost)

celkový po èet vech

dìtí

Besedy a

celkový po èet vech

dìtí

Akcí

TFA

CTIF v ÈR

CTIF v zahranièí

poèet jednotlivcù

MH

MH

v dé lce trvá ní
celkový po èet vech

Akcí

dìtí

dìtí

Ostatní v ÈR **

Ostatní v zahranièí

MH

MH

dorost

dorost

** memoriá ly, pohá rové sout
ìe, ligy

TFA
CTIF v ÈR
Vyproová ní
po èet jedn.
M


CTIF v zahranièí
M


Ostatní v ÈR**
M


Ostatní v zahranièí
M


** memoriá ly, pohá rové sout
ìe, ligy

Poèet
drustev
MH v SDH

Drustva
zapojená
do hry Plamen*

Drustva
nezapojená
do hry Plamen

Po èet jednotlivcù Drustva a jednotlivci
a drustev
zapojená do
dorostu v SDH
celoroèní èinnosti*
dr.:
j.:
dr.:
j.:

* zúèastnila se okrskové ho nebo okresního kola posledního ukonèené ho roèníku hry Plamen nebo soutìe dorostu

Údrba výzbroje a výstroje
Údrba vodních zdroj ù

Taktick á a provìøovací cvi èení

Údrba a výstavba has. za øízení
Kulturní a spoleèenské akce
Pomoc obcím
Propagace PO
Preventivní a vých. èinnost
Preventivní poá rní hlídky
Pøíprava odbornosti èlenù SDH
Pomoc v období extré mního sucha

Zaøazení JPO
Poèet èlenù v JSDH
Jmé no velitele JPO:

Hlá ení oèinnosti SDH za rok 2019

Drustva
nezap
ojená do
celoroèní èinnosti

Sdruení hasi èù Èech, Moravy a Slezska

datum narození
vìk )

jmé no a pøíjmení

jmé no a pøíjmení

ukon èil èlenství

datum narození
( vìk )

zemøel dne
(

nemovité ho majetku (vèetnì pozemkù):
nemovité ho majetku (vèetnì pozemkù):
nemovité ho majetku (vèetnì pozemkù)

Ano

*

Ne

*

* nehodící se krtnout

(jako: potu zasílat na

Datum

.., zm ìny ve sloení výboru SDH, oslavy výro èí SDH, termíny soutìí apod.)

Razítko SDH

Jmé no a podpis zpracovatele

Hlá ení oèinnosti SDH za rok 2019

Jmé no apodpis starosty SDH

