Okresní sdružení hasičů Kutná Hora
Vladislavova 331
284 01 Kutná Hora

Informace Sborům dobrovolných hasičů okresu Kutná Hora 3/2011
(27.2.2011)

1.) Akce „Daruj krev s hasiči“
17. února se do Transfuzní stanice Čáslav a Kolín sjelo 52 dobrovolných hasičů, aby
darovalo svou krev. Přestože původní záměr byl darovat krev v čáslavské TS, pro
velký zájem jsme vstoupili v jednání i s TS Kolín, kde nám ochotně vyšli vstříc.
Děkujeme všem hasičkám a hasičům, kteří se zúčastnili a tuto akci podpořili. O
dalším termínu Vás budeme informovat.
(foto na www.sdh-ndvory.com)
2.) Evidence členů
Přístup k evidenci svých členů už má 38 SDH, stále platí možnost požádat si
emailem o přístupová hesla a na svém PC si provést kontrolu členské základny.
Přestože jsem několikrát upozorňoval, že v případě odhlašování členů SDH za které
nechcete platit v roce 2011 se musí odhlásit do 31.12.2010, bohužel toto některé
SDH neakceptovaly a tyto členy neodhlásily.
3.) Dálková doprava vody
Dne 10. září 2011 se uskuteční odborná příprava členů SDH a JSDH okresu Kutná
Hora. Náplní odborné přípravy bude pokus o vytvoření okresního rekordu v dálkové
dopravě vody. Celá akce proběhne v katastru města Kácov a Kněž ( Čestín ). Akce je
určena pro všechny Jednotky a Sbory dobrovolných hasičů kategorie III. a V. Pevně
věřím, že si datum zapíšete do svých kalendářů a svoji účastí akci podpoříte.
Veškeré informace budete dostávat průběžně.
4.) Výzva pro dobrovolníky
Pro akce Pyrocar 2011, MČR v PS Ostrava 2011 a rozhodčí pro MČR v PS Ostrava
2011.V případě vašeho zájmu zúčastnit se jako organizační pracovník na těchto
akcích, najdete v příloze bližší informace a přihlášku.

5.) Požární ochrana při akcích s větším počtem osob
V příloze najdete materiál týkající se této problematiky, kterou zpracoval JUDr.
Štěpán Brunclík SDH Záboří nad Labem. Pokud zajištujete pro pořadatele požární
dozor např. při plesech, tanečních zábavách apod., doporučujeme Vám seznámit se
s tímto materiálem.
6.) Internetové stránky OSH Kutná Hora
V současné době připravujeme www stránky OSH, předpokládáme, že do měsíce
spustíme zkušební provoz.

7.) Informace a nabídky
• Jarní porada KHL se koná v Malešově 25.3. od 18 hod. zájemci o účast
v novém ročníku jsou zváni
• Kalendář soutěží a akcí – pokud máte zájem o prezentaci vaší akce,
napište nám, průběžně kalendář aktualizujeme.
• Hasičský den na Konopišti – info. a přihláška v příloze
• Volání s hasiči – leták v příloze
• Liga proti rakovině
Vážení přátelé - dobrovolní hasiči,
dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání
informací o letošním ročníku veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha, jejímž je SH
ČMS v posledních letech pravidelným a spolehlivým partnerem. Jak již možná víte,
Český den proti rakovině 2011 (15.
Květinový den), proběhne ve středu 11. května, a my pevně doufáme, že tomu tak
bude (stejně jako v minulých letech) za vydatné podpory dobrovolných hasičů.
Vloni se jim podařilo vybrat téměř 300.000,- Kč, a to především v menších městech a
vesnicích, kde je pro nás tato pomoc velkým přínosem!

