
ZÁPIS 

Z jednaní OROO Plzeň – sever, 

                               konaném dne 1.5.2022 v Plzni (online) 

 

Přítomni:   - 

Omluveni:    - 

Nepřítomni:   - 

Program jednání: 

1) Info z jednání KOROO 

2) Mapování vybavení obcí 

3) SDOO Druztová 

4) Pomoc Ukrajině 

5) Edukační materiály 

 

Add 1) Info z jednání KOROO 

 

Celý zápis je možno si prostudovat na stránkách kshpk.cz. Ze všech bodů je pro 

nás stěžejní vypracovat dokument (doporučení) jak pořádat sbírky. Jelikož pod 

hlavičkou OO OSHPS bylo již plno úspěšných sbírek, tak jsme byli požádáni o 

zpracování této problematiky. 

 

Add 2) Mapování vybavení obcí 

 

Již v minulosti jsme toto téma otevřeli a nyní je vhodné se k němu vrátit. Bylo 

by dobré, kdyby se nám povedlo zmapovat vybavení, kterým disponují obce a 

sbory (vybavení které se dá použít na nouzové ubytování, ženijní vybavení 

apod.). 

 

Add 3) SDOO Druztová 

 

http://kshpk.cz/


V Druztové se povedlo vytvořit nové družstvo SDOO. Toto je velká zásluha Emči. 

Tímto bych jí rád poděkoval. Na úrovni KSH se řešilo možné cvičení skupin třeba 

ze sousedních okrsků, aby družstva byla činná. 

 

Add 4) Pomoc Ukrajině 

 

Pod hlavičkou naší rady proběhla sbírka na pomoc Ukrajině. Z celého okresu se 

vybralo plno materiálu, který byl přetříděn a dále distribuován. Toto vše díky 

zázemí SDH Druztová. Opět se bohužel ukázalo že plno lidí využilo naší sbírku k 

tomu aby uklidilo doma nepořádek a přivezli mnohdy odpad. Každá akce pod 

naší hlavičkou musí však být řádně hlášena a schválena, proto prosím vše 

nejdříve řešit přes naši radu a následně výkonný výbor. 

 

Add 5) Edukační materiály 

 

Edukační materiály (letáky, plakáty, přednášky...) je často zmiňované téma o 

které je velký zájem. Každý po nás chce abychom tvořili materiály pro hasiče, 

pro lidi, děti apod. V minulosti se dělaly plakáty na téma covidu. Pokud by jste 

někdo přišel s návrhem jakéhokoliv propagačního (edukačního) materiálu, 

určitě jej uvítáme a budeme šířit dál. 

 

USNESENÍ 

OROO ukládá 

- P. Holečkovi 

o Připravit podklady pro KOROO na pořádání sbírek 

-  P. Bluma 

o Připravit dotazník pro mapování vybavení pro mimořádné 

události 

 

Zapsal: Holeček Ondřej – Vedoucí rady OO 


