
 

Jednání OORP OSH Kolín 03.04.2018 
 

 

Účast:   M. Bug, P. Šimůnková, L. Voslářová  

Zahájení:   L. Voslářová, vedoucí OORP 

Lída Voslářová přivítala členy OORP a zahájila schůzku. 

 

Program jednání: 

1. Činnost OORP v nejbližším období 

 kurz První pomoci 

 Daruj krev s hasiči 

 vyhodnocení PO očima dětí – krajské kolo 

2. Informace 

3. Diskuze 

4. Závěr 

 

1. Činnosti na nejbližší období 

 Kurz První pomoci, zasedací místnost Plynárenská 671, Kolín 

 středa 11.04.2018 

 informace rozeslána e-mailem, zveřejněna na webu a na facebooku 

 maximální kapacita 15 osob, aktuálně 10 přihlášených 

 z OORP účast Milan Bug (zajištění klíčů od L. Hyblerové) 
 

  Výzva Daruj krev s dobrovolnými hasiči, Oblastní nemocnice Kolín 

 pátek 13.04.2018 

 informace rozeslána e-mailem, zveřejněna na webu, na facebooku 

 z OORP účast Lídy Voslářové 
 

2. Informace 

  Shromáždění starostů SDH, sobota 25.11.2017, sokolovna Klučov 

 z OORP účast všech členů rady 

 přednesena Zpráva o činnosti v r. 2017 a Plán činnosti na r. 2018 

 zpráva předána H. Lánské, vedoucí KORP, jako podklad pro zprávu kraje 

 vyhodnocena výzva Daruj krev s hasiči 

 71 dárců z 22 SDH, celkem darována krev či její složky 172x 
 dárci obdrželi jako poděkování hrnek s logem OSH a informací že daruje krev 

 vyhodnocena výzva ke vstupu do Českého registru dárců krvetvorných buněk 

 v dané době evidováno 40 členů 17 našich SDH 
 



 zřízení e-mailu pro OORP 

 z důvodu snížení administrativy L. Hyblerové 

 e-mailová adresa: rada.prevence@oshkolin.cz 

 přístup do e-mailu mají všichni členi OORP 

  na e-maily reaguje L. Voslářová, v případě potřeby bude domluven zástupce pro 
vyřizování korespondence 

 

 výzva ke vstupu do Českého registru dárců krvetvorných buněk 

 úterý 20.03.2018, Obecní úřad Nová Ves I 

 na základě žádosti Lukáše Kadlece, člena SDH Nová Ves I 

  účast veřejnost + SDH Klipec, SDH Krakovany, SDH Lžovice, SDH Nová Ves I, SDH Pňov a 
SDH Poříčany (členové OSH Nymburk a OSH Kolín) 

 do registru mohlo vstoupit 9 osob, 4 ze zdravotních důvodů odmítnuti 

 aktuálně evidujeme 43 členů ze 17 SDH, kteří jsou v registru zapsáni 

 ze strany IKEMu poděkování za dlouhodobou spolupráci, navázali přes nás i spolupráci 
s Ing. Aulickým a budou se účastnit srpnové akce Pyrocar 
 

 Popálky o.p.s.  

 12/17 informace na DH.cz, o navázání spolupráce s nadací 

 2/18 rozhodnutí z jednání VV OSH Kolín o ukončení spolupráce 

 aktuální stav náplastí: 84ks prodáno, zůstatek 126ks  

 Milan Bug – převzato 70ks, prodáno 0ks, předáno do kanceláře OSH 70ks 

 Pavla Šimůnková – převzato 80ks, prodáno 27ks, zbývá 53ks 

 Lída Voslářová – převzato 35ks, prodáno 6ks, zbývá 19ks 

 kancelář OSH  

 převzato 25ks, prodáno 0ks  

 převzato od M. Buga 70ks, prodáno 0ks, zbývá 70ks  
 

 12.05.2018 bude v Českém Brodě akce neziskových organizací Feneg2018, které se 
zúčastní Pavla Šimůnková a Lída Voslářová. Zde budou náplasti nabídnuty k prodeji, po 
tomto termínu bude provedeno vyúčtování a spolupráce ukončena 

 
3. Diskuze 

 vyhodnocení PO očima dětí  

 vyhodnocení okresního kola – účast z OORP Milan Bug 

 termín hodnocení krajského kola není znám, pravděpodobně ale počátek května 

 vítězné práce z okresního kola odevzdá na kraji Lucie Hyblerová na Shromáždění 
kraje, konaném v úterý 10. dubna 2018 

 termín vyhodnocení okresního kola a předání cen vítězům na HZS Kolín cca červen  
 

 školení a zkoušky Preventista  

 Preventista III 

 osloven Standa Lánský, OORP Praha východ, zda a za jakých podmínek by přijeli 
proškolit zájemce z řad našich SDH 

 Preventista II  

 nabídka zkoušek pro OORP Kolín ze strany OSH Kutná Hora, prozatím se nikdo 
neozval, pravděpodobně tedy platí podzimní termín 
 

 Den záchranářů Kolín, 08.05.2018 

 nabídka účasti ze strany HZS Kolín nepřišla, vzhledem k mnoha akcím se OORP 
nebude sama o možnost účasti zajímat 

 
4. Závěr          Zapsala: L. Voslářová 


