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Zpráva z činnosti za rok 2022 

 

Činnost rady Ochrany obyvatelstva byla pro letošní rok velmi ovlivněna 

dohasínající vlnou pandemie Covid a náhlými událostmi na Ukrajině.  

Válka na Ukrajině byla významným milníkem pro naši činnost. Vlna 

humanitární pomoci z našeho okresu byla velká. Naše rada se ujala role 

koordinace humanitární sbírky. Díky velkému zájmu o předání hmotných věcí 

na pomoc Ukrajině, vzniklo v hasičské zbrojnici v Druztové sklad vybraného 

materiálu. Zde díky nově vzniklé skupině dobrovolníků ochrany obyvatelstva 

docházelo k přebrání, třídění a následné distribuci vybraného materiálu. Díky 

této koordinaci docházelo k efektivnějšímu předávání věcí potřebným. Celkem 

se zrealizovalo 21 transportů. Z původního záměru sbírky pro Ukrajinskou 

ambasádu, jsme mohli z velkého množství vybraného materiálu cíleně podpořit 

i Český červený kříž, Kloktex a Diecézní charitu. Zde patří velké poděkování 

všem zúčastněným obcím a SDH z našeho okresu, které do sbírky přispěli 

materiálem. Velké poděkování však patří SDH Druztová a místní Skupině 

dobrovolníků ochrany obyvatelstva za činnost, kterou vykonávali po celou dobu 

sbírky. Nikdo nečekal že dojde k takovému nahromadění materiálu. 

V letošním roce opět aktivně fungovali naši členové na úseku zdravotní 

přípravy pro jednotky požární ochrany a širokou veřejnost. Celkem jsme se 

účastnili 27 preventivně výchovných akcí, kde naši zástupci přednášeli a 

prakticky učili základy první pomoci. Nově jsme se v letošním roce účastnili 

hned několika akcí. Jednalo se o projekt Střední integrované školy živnostenské 

v Plzni pod názvem: „Den bezpečí a zdraví“, dále „Den s traumatem“ pořádaný 

Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v prostorách Letecké 

záchranné služby Líně. Největší preventivní akcí pro nás v letošním roce byl 

letecký den v Oseku, kde byl po celý den připraven stánek prevence zdraví a 

úrazů. 

Členové zdravotního družstva zajišťovali dozory během celého roka dle 

požadavků jednotlivých SDH.  
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Díky událostem, které se odehrály nejen v letošním roce, se naše rada 

začala aktivně podílet na připravenosti při vzniku mimořádných událostí. 

V současné době dochází k postupnému mapování a shromažďování materiálu 

pro mimořádné události. Rovněž jsme začali pracovat na tvorbě manuálů, které 

mohou být vodítkem pro sbory v oblasti pořádání sbírek a jiné. 

Do konce roku nás ještě čeká seminář pořádaný ve spolupráci 

s Odbornou radou Prevence. 

 

Děkuji za pozornost. 

 

Za Odbornou radu Ochrany obyvatelstva       Ondřej Holeček 

             Vedoucí odborné rady 


