
 

Jednání OORP OSH Kolín 30.10.2018 
 

 

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 

2. Informace 

3. Diskuze 

4. Závěr 

 

1.  Činnosti na nejbližší období 

 Shromáždění představitelů a delegátů SDH okresu Kolín 
 

 PO očima dětí 2019 
 

2. Informace 

 Výzva Daruj krev s dobrovolnými hasiči, Oblastní nemocnice Kolín 

 pátek 05.10.2018 

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

 účast 34 členů ze 14 SDH (z OSH Kolín 33 členů ze 13 SDH) 

 z OORP účast Milana Buga 
 

  Shromáždění představitelů a delegátů SDH okresu Kolín 

  sobota 10.11.2018, Chotouň, účast všech členů nutná 

  vyhodnocení výzvy Daruj krev s dobrovolnými hasiči 

 změna termínu evidence do 31.10.2018 

 dárci s termínem 01.11.-31.12.2018 budou zahrnuti do evidence r. 2019 

 dle průběžné evidence objednáno 80 dárků pro dárce, navýšeno o 20, v případě 
navýšení počtu dárců budou předány hrnky s potiskem OSH 

 je nutné důrazněji apelovat na SDH, aby zasílali průkazky členů průběžně 

  vyhodnocení výzvy ke vstupu do Českého registru dárců krvetvorných buněk 

 v r. 2018 + 1 člen SDH 
 

 PO očima dětí 2019 

  již vyšla výzva od SH ČMS, projednat na VV zda můžeme rozeslat již nyní, tak aby se 
děti malovaly již přes zimu – z kraje roku už trénují na novou sezónu a účast SDH je tak 
minimální 

 



 seminář a zkoušky Preventista III  

 Preventista II  

 účast všech členů OORP OSH Kolín 30.10.2018 na semináři v Kutné Hoře 

 bez proškolení, nesehnal se školitel 
 

 zřízený e-mail pro OORP 

 sbory již e-mail aktivně využívají 
 
 

3. Diskuze 

 Informace o činnosti OORP OSH Kolín na Radě prevence KSH 

  L. Voslářová na Radě prevence KSH vznesla dotaz, proč dosud není o činnosti OORP 
OSH Kolín v rámci jednání KSH informováno. Dle zápisů je činnost KORP v rámci celého 
Středočeského kraje pouze PO očima dětí, byť je to ze strany OORP OSH Kolín 
předáváno H. Lánské každoročně. Např. darování krve je od r. 2010. Bylo vyžádáno 
předat informace znovu, posláno všem členům KORP e-mailem. 
 

 školení a zkoušky Preventista  

  L. Voslářová zkontaktuje MSH Praha, zda by mohli zprostředkovat seminář vč. zkoušek 
Preventista III i Preventista II vč. podmínek (náklady na dopravu, školitele apod.), s tím 
že by byli pozváni i členi OORP OSH Kutná Hora 

 

 
4. Závěr           

 

          Zapsala: L. Voslářová 


