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1. Krev od hasi čů 

 

Okresní sdružení hasičů Kutná 
Hora                                                            

Vladislavova 331, 284 01 Kutná Hora 

    

Tragédie se může odehrát kdykoli a kdekoli. 
Možná právě v této chvíli někdo potřebuje pomoc. 
Kdokoli z nás může právě teď bojovat ze všech sil o svůj život. 

Nebuďme lhostejní, pomozme si. 

 

Okresní sdružení hasičů v Kutné Hoře ve spolupráci s Transfúzní stanicí v Čáslavi si vás dovolují 

pozvat dne 17. února 2011 na akci 

 KREV  OD HASIČŮ 

Tuto akci jsme uspořádali z důvodu stále stoupající potřeby pro život nenahraditelné tekutiny. Stále 

vysoký počet dopravních nehod s tragickými následky, velmi složité operace, neustálá potřeba krevní 

plazmy vyžaduje neustále navyšovat počet dobrovolných dárců krve. Proto si dovolujeme oslovit 

právě vás, Dobrovolné hasiče, pro které je záchrana lidského života prvotním posláním.  

Podpořte prosím tuto iniciativu a přijeďte se svými kolegy a kamarády z vašeho sboru či jednotky. 

Ukažme, že se umíme postavit i takto pro většinu z nás nezvyklé záchraně lidského života. Nikdo z nás 

dopředu neví,  zda to nebude právě on nebo někdo z našich blízkých, kdo bude potřebovat transfúzi, 

která rozhodne o jeho dalším životě.   

 

Pokud se rozhodnete tuto akci podpořit, pošlete prosím emailem seznam členů se jménem vašeho 

sboru nebo jednotky na adresu duskovi@sendme.cz a to nejpozději do 5.února 2011. Transfúzní 

stanice Nemocnice Čáslav bude pouze pro naše dárce otevřena dne 17.února 2011 od 7 do 11 hodin. 



Občerstvení a dárcovský certifikát bude připraven pro každého hasiče. V příloze naleznete několik rad 

a důležitých informací, které určitě napomůžou vašemu rozhodování. Jakékoliv dotazy rádi 

zodpovíme na telefonním čísle 602 537 076. 

 

 

           David Veselý Dis.                  Jaroslav Dušek 

vedoucí odborné rady velitelů                                                     starosta Okresního sdružení hasičů       

    OSH Kutná Hora                 Kutná Hora 

 

Více informací v p říloze emailu 

 

 

2. Hledáme na trvalý pracovní pom ěr pracovníka do kancelá ře OSH  

Okresní sdružení hasičů hledá pracovníka na pozici vedoucího kancelá ře 
Okresního sdružení hasičů v Kutné Hoře. 

Rozsah pracovní doby: 20 hodin týdně,  

Náplň práce: vedení kanceláře, účetnictví, korespondence, administrativa 

Předpoklady: znalost podvojného účetnictví, práce na PC 
(WORD,EXCEL,OUTLOOK ) 

Předpokládaný nástup: březen – květen 

Životopis zašlete na email: duskovi@sendme.cz do 15.2.2011 

 

 

3. Nabídka  

SDH Malešov prodá DA Avia 31, pro bližší informace kontaktujte p. Libora 
Krejcara na email: libicek64@seznam.cz 

 

4. Kalendá ř 



Předběžný kalendář akcí na našem okrese včetně zajímavých celorepublikových 
akcí naleznete v příloze 

 

5. OZNÁMENÍ 

Oznamujeme všem, že dne 21. ledna 2011 zemřel JUDr. Miroslav Řepiský, 
bývalý předseda Federálního výboru svazu požární ochrany a nositel nejvyšších 
hasičských vyznamenání, včetně titulu Zasloužilý hasič a Řádu českého 
hasičstva. Pohřeb se bude konat v sobotu 29. ledna 2011 v Olešné u Nového 
Města na Moravě v 10 hodin. 

Dne 10. července 2011 by se JUDr. Řepiský dožil 87 let. 

Josef Nitra 
mluvčí 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
 

            
     

           
 Jaroslav Dušek  

           
 Starosta OSH Kutná Hora 

 

 


