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Zpráva činnosti za 1. pololetí roku 2018 

  

 

 Rada ochrany obyvatelstva našeho okresu v prvním pololetí pracovala dle 

plánu předepsaného plánu práce. 

 

 Začátkem roku byla vytvořena nabídka besed pro MŠ a ZŠ. Celkem již od 

začátku proběhlo 15 besed. Tyto prezentace byly zaměřeny na různá odvětví. 

Rozpoznání stavů ohrožujících život, základní poskytnutí první pomoci, jak se 

zachovat při mimořádných událostech, co je to IZS a jak komunikovat s IZS. 

Během besedy na ZŠ Kozojedy proběhla i prezentace místní JSDH.  

 

 Mimo besed na školách probíhala též školení určená pro členy SDH, 

celkem proběhly 4 besedy a jedno taktické cvičení. Během školení si členové 

sborů mohou mimo teoretických znalostí zopakovat i praktické postupy na 

cvičné figuríně zapůjčené od KSH Pk. Během školení je též možno vyzkoušet si 

různé vybavení jejímž disponuje naše zdravotní družstvo. Taktické cvičení na 

kterém se podílela naše rada ochrany obyvatelstva proběhlo 21.04.2018 v lesním 

prostoru Drahotínského rybníka. Námětem bylo pátrání po pohřešovaných 

osobách. Do pátrací rojnice se mimo členů JSDH mohli zapojit i členové SDH v 

rámci možného tvoření SDOO. Mimo rojnice byly nasazeny i kynologické 

skupiny Horní Bříza, Zbůch a Žihle. 

 

 Zdravotní družstvo je aktivní na úseku zabezpečování první pomoci na 

hasičských soutěžích dle požadavků našeho OSH. Na akcích jsou zdravotníci 

schopni poskytnout neodkladnou primární péči postiženým osobám. V současné 

době se zdravotníci aktivně připravují na brzké MČR v Plzni kde budou k 
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dispozici po celou dobu akce 2 týmy, které díky rozšíření našeho vybavení 

budou schopni fungovat nezávisle na sobě.  

 

 Již od začátku roku běží sbírka starého zdravotnického vybavení – staré 

obvazy, autolékárničky, dlahy aj. Tato sbírka po ukončení bude určena na 

podporu zdravotních škol a terénní veterinární péče, kterým bude materiál 

poskytnut. Na podzim se chystá nová akce na podporu dětí z sociálně slabších 

rodin. 

 

 V současné době pracujeme na plánu cvičení, určeného pro náš zdravotní 

tým. Cílem bude procvičit spolupráci při ošetřování a transport různých druhů 

poranění v terénu a správné vyplňování dokumentace. 

 


