SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Náchod
Kalendář soutěží, oslav a dalších hasičských akcí v okrese Náchod - 2021
(aktualizace 1. 12. 2021)
Datum

Pořádá: SDH, ...

prosinec
4. 12.
10. 12.
14. 12.

Rtyně v Podkr.
OSH Náchod
V.V. OSH Ná

Datum

Pořádá: SDH, ...

Název akce

Poznámka

Mikulášské hasič. klání - ZRUŠENO !
MH od 8.30 hod. v Orlovně
Školení SAMARITÁNŮ - hasičů/zdravotníků - ZRUŠENO !
Výkonný výbor OSH + star.okrsků + OR, ... - ZRUŠENO !

Název akce

Poznámka - začátek akce, kde …

Přesunuto na později
?

OSH Ná

Aktiv kronikářů-historie + soutěž

od 15.30 hod. na OSH Náchod

O nejlepší kroniku

Soutěže u našich sousedů
Datum

Pořádá: SDH /okr./

Název akce

Poznámka - začátek akce, kde …

Kalendář soutěží VČHL pro rok 2021:
/použito ze stránek VCHL.com/
Kalendář soutěží NHPL na rok 2021:
/použito ze stránek NHPL.cz/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všechny došlé "Pozvánky" - bližší informace, propozice apod. vkládáme na naše internetové stránky
www.oshnachod.cz pod "Soutěže" a dále "Pozvánky, propozice apod. na soutěže, oslavy a další akce
SDH a OSH Náchod". Termíny, pozvánky a propozice posílejte na e-mail: kancelar@oshnachod.cz

* Výkonný výbor schvaluje všechna vaše navržená vyznamenání vašim členům (medaile i stužky
za věrnost), proto prosíme vaším výborem schválené, orazítkované a podepsané návrhy včas
přineste na OSH!
Okresní vyznamenání - návrhy donést nejdéle cca 14 dnů před vaším termínem předání a před jednáním
V. V. (čím dříve, tím lépe, aby se stihla udělat)
Krajská vyznamenání - návrhy donést cca 3 měsíce před vaším termínem předání a před jednáním V. V.
Vyznamenání z ÚSH ČMS - návrhy donést alespoň 6 a více měsíců před vaším termínem předávání (tyto
návrhy musí schválit V. V. OSH, dále V. V. KSH a pak V. V. SH ČMS, které
zasedá cca jednou za 2 měsíce (v lednu, březnu, dubnu, červnu, září, říjnu, listopadu).
A ke konci roku před VVH SDH je toho vždy hodně a nestíhají se vyznamenání zpracovávat
(hlavně ty na ústředí SH ČMS), takže opravdu donést VČAS!!!

