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Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje
Krajská odborná rada prevence a

Krajská odborná rada ochrany obyvatelstva
8. 3. 2022

                 Zápis

Přítomni: Bogapovová, Bc. Kacálek, Bolehovský, Stodola, Říha, Hubáček,
Jan Bidmon DiS.;
Omluven: doc. Ing. Vladimír Pejchal, Ph.D., Ing. Vacek,

1. Informace z ÚORP – z jednání z 3. 10. 2021:
- webové stánky SH ČSM – připomínky – zaslány z našeho kraje v požadovaném termínu,
- spolupráce HZS ČR,
- nové otázky na zkoušku odbornosti „Preventista II.“ a „Preventista III.“ – připomínky zaslány,
- koncepce činnosti úseku prevence 2021+ - zaslány připomínky,
- materiály na PVČ – spolupráce plk. Mgr. Pavlem Nejtkem.

2. Vedoucí KORP podala informaci, že vedoucí ÚORP odstoupil ze své funkce a nová ÚORP je svolána
na 24. 3. 2022.

3. Vedoucí KORP informovala, že byla 10. 2. 2022 schválena vedením SH ČSM „Koncepce činnosti
úseku prevence 2021+“. Jsou zde tři strategické cíle, ale hlavní cíl je zde aktivizovat činnost
preventistů sborů.

4. Vedoucí KORP zadala vedoucím jednotlivých rad aktivizovat členy rad a dle uvážení doplnit tyto
rady o nové členy.

5. Soutěž „PO očima dětí a mládeže 2022“:
- 11. 3. 2022 - uzávěrka okresního kola,
- do 25. 3. 2022 - komise OSH ČMS vyhodnotí tři nejlepší práce ve všech kategoriích (okresní kolo),
- 22. 4. 2022 – komise KSH Pardubického kraje provede vyhodnocení tři nejlepší práce ve všech
kategoriích (krajské kolo)
- do 6. 5. 2022 - KSH ČMS doručí jednu nejlepší práci z každé kategorie do Kanceláře sdružení,
současně oznámí počty zúčastněných soutěžících jak v okresech, tak za celý kraj.

6. Dne 22. 4. 2022 v 16,00 hodin v Hlinsku v místní části Blatno v hasičárně bude provedeno komisí
KSH Pardubického kraje (krajské kolo) vyhodnocení tří nejlepších prací ve všech kategoriích soutěže
„PO očima dětí a mládeže 2022“. Adresa vyhodnocení: SDH Blatno čp. 137, Hlinsko.

7. Tři nejlepší vyhodnocené práce v kategorii L1, L2, L3 a L4 zašle skenem komise OSH ČSM do 15. 4.
2022 na adresu: bogapovova@seznam.cz - vedoucí KOPR, která zašle jednotlivým členům KORP do
17. 4. 2022 na přečtení.

8. Slavnostní krajské vyhodnocení soutěže „PO očima dětí a mládeže 2022“ bude provedeno dne 20.
května 2022 v Hlinsku v místní části Blatno.

mailto:bogapovova@seznam.cz


2

9.  Vedoucí KORP předložila materiál na PVČ – „Příručka nejen pro mladé hasiče“ autorky Daniely
Petřekové – rozšířené vydaní z roku 2022, které reaguje na současnou situaci kolem nás. Vedoucí
KORP zjistí možnost použití tohoto materiálu i v našem kraji.

10. Vedoucí KORP informovala, že byly zakoupeny KSH Pardubického kraje dvě sady materiálů do
každého okresu na preventivně výchovnou činnost a budou v nejbližší době dodány. Jednotlivé rady
je připraví na použití.

11.  Informace z ÚOR00 – z jednání z 27. 01. 2022:
- ustavení pracovních skupin ÚOROO,
- doplnění informací na webu SH ČMS,
- informace o podepsaném memorandu MSH Praha a HZS hl.m. Prahy,
- informace z ÚHŠ – stav kurzů, zájem, počty proškolených,
- stav spolupráce s HZS na úrovni GŘ, krajů a okresů.

12. Vedoucí KOROO podal informaci o schválení „Koncepce ochrany obyvatelstva 2021+“ a přestavil
jednotlivé strategické úkoly.

13. Vedoucí KOROO podal informaci o připravovaném RESCUE kempu, který by se měl konat první
sobotu v září 2022 na okrese Svitavy. Bylo by prospěšné, kdyby se ho zúčastnili členové KOROO.

14. Vedoucí KOROO přednesl požadavek Ing. Novotného, vedoucího pracoviště, OOB a KŘ HZS
Pardubického kraje, územního odboru Svitavy, aby se preventisté sborů zapojili a upozornili
představitele obcí na povinnost kontroly provozuschopnosti hydrantů a na aktuálnost požárního řádu
obce. HZS Pardubického kraje upozorňuje, že obnoví kontrolní činnost v obcích
-https://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-rad-obce.aspx.

15. Vedoucí KOROO informoval o jednání s Armádou ČR s možností využití družstev dobrovolníků.
V rámci SH ČSM jsou ustanoveny pouze dvě družstva dobrovolníků, a to v Březinách a v Praze. Jinak
Jihomoravský kraj požívá systém „PANEL“, kde je z různých odvětví soustředěno několik skupin
dobrovolníků.

16. Různé
Diskuse k jednotlivým tématům probíhala v průběhu celého jednání např. jak dále pracovat
s absolventy kurzů technik ochrany obyvatelstva, specialista ochrany obyvatelstva a instruktor
preventivně výchovné činnosti.

Na konec vedoucí KOROO a KORP poděkovali všem účastníkům za podnětné setkání a jednání rady
ukončili.

Zapsala: Bogapovová Květuše  ……………………………………………….

Ověřil: Říha Pavel ………………………………………………..

Starosta KSH: Bidmon Josef ………………………………………………..


