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ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZKY ODBORNÉ RADY PREVENCE A OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI

KSH PARDUBICE

Přítomni:

Josef Bidmon, Jan Bidmon, Květuše Bogapovová, Jiří Bolehovský, Aleš Janda, Milan Kacálek, Petr
Stodola a Pavel Říha

- Na úvod si vzal slovo starosta KSH, bratr Josef Bidmon, který přivítal účastníky a krátce
informoval o činnosti KSH a plánech na příští rok.

- Za radu prevence si vzala slovo na úvod Květuše Bogapovová a navrhla komunikaci v rámci
rady on-line, má připraveny odkazy pro připojení.

- Dále přidala návrh na využití časopisu kraje, který je zaměřen na dětské čtenáře a vychází i
v elektronické podobě. Bylo by dobré připravit do tohoto časopisu soutěž s hasičskou
tématikou. Z debaty přítomných pak přišel upřesňující návrh na 3-4 otázky s předmluvou,
odpovědi budou účastníci zasílat na vytvořenou e-mailovou adresu. Došlé odpovědi vždy
jednou měsíčně vyhodnotí někdo ze členů rady a losem bude vybrán vítěz daného kola. Ceny
drobné (např., menší USB Flash). Termín realizace tohoto záměru byl stanoven na březen
2021. V polovině února je tedy potřeba mít kompletně zpracované podklady, otázky, úvodní
slovo a pravidla celé soutěže. Za realizaci odpovídá Jan Bidmon a Květuše Bogapovová,
úvodní slovo pro dané kolo a témata zpracuje Aleš Janda. Kraj tuto aktivitu podpoří, bylo
konzultováno ( Barták ). Byla zmíněna i možnost informování škol ( zařídí Josef Bidmon).

- Další návrh, který vyšel z diskuse, byl zaměřit se na prezentaci prevence a ochrany
obyvatelstva třeba na dnech PAK a podobných akcích v městech a obcích.

- Zajímavá byla i diskuse o počtech členů v okresních radách a o činnosti těchto rady.
- Rada prevence při OSH ÚO pořádá pravidelné školení a to, jak praktické tak teoretické

s různorodým zaměřením.
- Zazněla i připomínka k tématům ročníku 2021 POOD, železniční neštěstí není zrovna

šťastným tématem. Ceny pro letošní vyhlášení jsou již na OSH.
- Je možné se také zaměřit na přednáškovou činnost a to, jak směrem k seniorům

 ( v domovech spíše formou povídání ), ale i se zaměřením na školy a to, jak formou velkých
akcí ve spolupráci všech složek IZS, tak i formou setkání ve třídách ( spíše pro první stupeň )
zde se děti více zajímají.

- Pro většinu aktivit s mládeží je doporučeno využívat materiály ÚOR mládeže, kde je mnoho
podnětů.

- Byl zde představen záměr, uspořádat samostatnou soutěž pro přípravky. Jak připomenul
starosta KSH Kostra, je již zpracována a je potřeba ji jen oživit a přizpůsobit dnešním
požadavkům. Přípravou základních rysů celého projektu byl pověřen Jiří Bolehovský
s kolegyní ze sboru a Pavel Říha s Lenkou Tomáškovou. Návrh je třeba představit co nejdříve
aby bylo možné v případě že bude přijat, uspořádat do začátku prázdnin. Předpokládané
místo konání Komárov.

- Starosta KSH dále přidal podrobné informace o připravovaném Rescue campu pro mladé
hasiče.



- Informace o dění v oblasti ochrany obyvatelstva přednesl Pavel Říha. ÚOR OO je nefunkční od
loňského října a tak informovanost a směřování v této oblasti vlastně není. Rady si tedy volí
činnost dle místního zaměření a možností. Skupiny dobrovolníků, které prosazuje ústředí
v našem kraji nefungují a ve většině případů je naše činnost spojena činností předurčených
jednotek pro ochranu obyvatelstva.

- Na Svitavsku je velice dobrá spolupráce s HZS a rada spolupracuje na přípravách cvičení
předurčených jednotek. Další činností, kterou plánujeme je pořádání kurzů první pomoci a
dlouhodobě se snažíme o specializaci předurčených jednotek. Plánované cvičení na Svitavsku
bylo v letošní roce zrušeno. Cvičení v roce 2019, které proběhlo v prostoru bývalého vysílače
Pohodlí, bylo velice zdařilé a to právě díky HZS, který dodal mimo jiné spojový vůz, kontejner
nouzového přežití a další vybavení a lektory.

- Dále zazněla informace o materiálu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem
do roku 2030.

- Do činnosti je potřeba postupně zařazovat i prvky CO a navázat v této oblasti spolupráci
s AČR, která tuto oblast podporuje. Na tomto projektu již pracujeme.

- Krajský starosta informoval o jednání s HZS v této oblasti a připomenul potřebu nahlásit do
konce roku požadavky na logistiku pro vybavení na naše připravované akce. Dále připomenul
termín konání MČR TFA ve Svitavách a také krajskou soutěž ve vyprošťování, která by měla
proběhnout v Pardubicích u Globusu.

- Bylo navrženo věnovat jako ceny pro vyhlášení POOD kraje knihy ( zajistí Josef Bidmon ).
- Starosta pověřil Pavla Říhu připravit místo pro další společné setkání těchto dvou rad a to na

Svitavsku ( Nová Ves )?
- Jako poslední bod jednání pak bylo rozhodnutí o vedoucích těchto krajských rad. Krajskou

radu prevence povede Květuše Bogapovová a radu ochrany obyvatelstva Pavel Říha.

Následně starosta KSH poděkoval všem přítomným za plodnou debatu, popřál klidné svátky a setkání
rad ukončil.

Zápis provedl

Pavel Říha


