Okresní sdružení hasičů Kutná Hora
Vladislavova 331
284 01 Kutná Hora

Informace Sborům dobrovolných hasičů okresu Kutná Hora 5/2011
(7.4.2011)

1.) DULEŽITÉ :
Oznamujeme, že ve dnech 11. 4. – 13. 4. 2011 bude kancelář OSH
uzavřena z důvodu předání kanceláře nové pracovnici.
OSH Kutná Hora po dohodě ukončila pracovní poměr s pracovníkem
kanceláře p. Břetislavem Syrovátkou a na tuto pozici byla přijata paní
Gabriela Vondrysová.
Současně oznamujeme, že je zprovozněna emailová adresa kanceláře
osh.kutnahora@seznam.cz , mobilní telefonní číslo, které používal p.
Syrovátka, 607 905 479 zůstává i nadále platné pro kancelář.
p. Vondrysová bude představena na Shromáždění představitelů.
2.) Ve středu 20. dubna se koná Shromáždění představitelů SDH v Lorci od 15.00
hodin. Pozvánku najdete v příloze a byla zaslána i poštou.
3.) V příloze najdete aktualizovaný kalendář soutěží a akcí ke dni 7. 4. 2011
4.) Ke svému prvnímu jednání se sešla Rada prevence, v příloze najdete
materiál týkající se Požární ochrany při pálení čarodějnic.
5.) Okresní sdružení hasičů oslovilo firmu zabývající se výrobou hasičských
praporů, aby pro náš okres připravili návrh praporu našeho sdružení, více na
Shromáždění představitelů v Lorci.
6.) 13. dubna se koná porada rozhodčích v požárním sportu na HZS Kutná hora.
Uvítáme i účast rozhodčích, kteří rozhodují pohárové soutěže a okrsková kola.
Hledáme zájemce, kteří by se chtěli stát rozhodčími v požárním sportu,
zájemci se mohou přihlásit emailem.
7.) Starostové okrsků se sešli na poradě, kde představili činnost svých okrsků a
byli seznámeni s akcemi, které připravuje OSH v tomto roce.

8.) Okresní rada mládeže připravila ve spolupráci s SDH Kácov Okresní závod
požárnické všestrannosti v sobotu 16. 4. 2011.
9.) Požární asistence
Pokud máte ve svých řadách zájemce, kteří by na smlouvu zajišťovali požární
dozor, ozvěte se emailem co nejdříve, budeme vyjednávat proškolení.
Upozorňuji, že se jedná v drtivé většině o pracovní dny a dozor trvá cca 6 – 10
hodin. Máte-li zájem, neváhejte. Je to vhodné pro aktivní důchodce, případně
nezaměstnané.

Jaroslav Dušek
Starosta OSH Kutná Hora
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