
Zápis z jednání Krajské odborné rady prevence konaného dne 7. června 2020

-,, kanceláři " O§H- P raha.vý+hgd

Přítomni:

Vedoucí KORP - pi. Hanka Lanská

Benešov - p. Josef Zavadii-

Beroun - p. Jan Valachovič, p. František Smrž

Kladno - pí. KarolitnHolercvá

Kolín -p. Milan Bug

Kutná Hora * p. Pavel Rychets§ý

Mělník - p. Miloš Rybař, p. Jan Šefiga

Mladá Boleslav - p. Karel Hoferek

i.iyrnburk - p. Petr jitout

Praha-qýchod - pí. Blanka Křížová, p. Starrislav LánskT

Ptaha-západ - p. Frarrtišek Král

Příbram - p. Milan Spilka

Stmosta KSH Sťedočeského kraje - p, Oldřich Lactna

Zapisovatelka - Petra Myslínová Cejpková

Omluven: zástupce Rakormíka

pnůnňrr rrnNÁ,Ní:

1,1 Zahájení - jednarrí bylo zahájeno paní Hankou Lánskou, vedoucí KORP, v 9.10 hod. přivítanirn
přítomných.

2l Yolba zapisovatele a ověřovatele zápisu - jako zapisovatelka byla nawžena administratirrní
pracovnice karrceláře KSH Pefra Myslínová Cqjp.ková, jako ověřovatel byl navržen p. František Kral
z okresu Praha-západ. Proti těmto návrhůrn nernají přítornní členové KORP nfunitek. Zapisovatelka a
ověřovatel zápisu byli schvaleni j ednornyslně.

3/ Pňvítání nových členů - paní Lanská přivítala nové člerry, zastupce okresních odbornýclr rad
Prevence, Ke změně dochrází v okresech Mělník a Beroun, v okrese Kolín je norlý vedoucí již od ledna
t. r., ltdy odstoupila pí. Voslďcvá.

Paní Lánská poděkovala odstoupivším členům za dlouholetou spolupráci. Slovo předává p, Lacinovi,
aby přednesl informace z KSH.

4/ Informace z KSH * p. Lacin4 starosta KSH Sďedočeského kraje, infonnuje o činnosti krajského
sdružení vletošnírn roce. Zdůvodu koronavirové krize byla původní plarrovaná činnost zcela
pozastavena s nastupern nouzového stavu a mimořádných opaťení vlády. Jako prvni krok obnovení
Činnost byl požadavek starosty KSH na jednotlivá okresní sdružení, aby byly dodany vyhodnocerré
Postupové práce POODM do kancelaře KSH. Dnes bude vyhodnoceno krajské kolo,



Prrrni jednání Výkonného výboru KSH je napliánovano na úteý 9, června, dne 12. května se konalo
jedrraní Vedení KSH. Veškeré červnové planované akce byly odvolany (setkaní ZH, krajské kolo
v poŽamím sportu, krajské kolo hry Plamen a dorostu). Klajské kolo Plamene a dorostu se konat nebude,
bylo zvaŽováno uskutečnit na podzirn setkaní Zasloaži\ých hasičů, ale dle pruzkumu není o futo akci
zájem, Na jednarrí Výkonného qýboru KSH bude projednáno uskutečnění krajské soutěže v požrárním
sporťu, kteú by proběhla v upravené verui (pauze požáni útoky) dílé 27 . zaŤi 2a2a .

Dne 20. ziŘ 2O20 se bude konat pravidelné krajské setkaní připravek ns fotbalov,án hřišti
v Bojanovicích na okrese Praha-západ.

Je také planovarra krajská soutěž v TFA, kterou KSH pořádá již několikáqým rokern, avšak rrení o ni
PřiliŠ velký zájem, Vlefošním roce proběhne sousďeděni zájemců vBilých Poličarreclr, kde bude
připravena drah4 pŮjde o připravný kemp v disciplínách TFA. Poté budou závodníci připojerri ke
Kr'álovéhradeckému kraji, kde bude vybrráno 5 závodníků, kteří budou reprezentovat Středočes§ý kraj
na Mistrovství republiky TFA.

Vměsících srpnu a zéťt 2020 proběhnou okresní shrornaždění. Pan Lactna podal infomraci, že
s ohledem na pětileté uplynutí marrdátů statutáni j e nutrá volba nového statutrirního zástupce i v připadě,
Že nedochazí k jeho změně. V rněsíci říjnu proběhne shrornaždění delegátů oSH.

Dale je podána informace o finančnich prostředcích. Kaádý rok dostává KSH výrazný dotační titul
z K-rajského Úřadu Sh"edoČeského kraje, kdy určitá část je určena na áotovení vyšívaného historického
PíaPoru, V roce 2019 tuto dotaci obdrželo 9 sboru ze Sť,edočeského kr4jq v letošním roce se jedná o 10
sborŮ. Yýrazná Část získaných prosďedků je rozdělena na jednotlivá okresní sdružení, častí financí jsou
lrrazenY krajskó akce. V tomto roce trylo požadano o prodlcužení termínu realizace této dotace (narnísto
PŮvodního termínu odevzdaní v červenci bylo požádrfuro o prodloužení do prosince), neboť z důvodu
neuskutečnění krajs\ých akcí prosďedky nejsou vyčerpany

V lefoŠnirn roce byla opět schváen á dotace od Sředočeského kraje v plné qíši 3.300.000.- Kč.

Jednotlivi okresní starostové byli požádani, aby ovďili, zda budou v jejich okresech probihx cslavy 140
let sboru (velká Čast oslav byla zrušena z důvodu nouzového stavu). V případě uskutečnění této akce
bude sborůrn předarra stuha na pfapor od Krajského úřadu Středočeského kraje,

Dále P, Lacina Podal informaci o dolrě nouzového stavu, kdy byl dvakrát pozvím do kúzové rady
StředoČeského krajejako zastupce dobrovolných hasičů. Zde proběhla dohodl že hlavni komunikace
bude Probihatrnezi starosty jednotliqých obci a sbory. Z těchto jednarri bylapoří zenateleviznl reportiž.
Před několika dny byl p. Lacina osloven paílem radním Bezděkem, aby navlhl některé členy, kt.ři *.
v3izrarrrnou měrou zapojili do boje proti Covid-L9, na Medaili Sťedočeského kraje. o norninaci byli
PoŽádaní jednotlivi okresní starostovq jména nominovarrých budou projednana na jednaní Výkorrného
qýboru KSH.

V krátké diskuzi se hovořilo o torn, jaký bv tento nominovaný člen měl být, Obecně by se mělo jedrrat
o výraznou osobnost, která např. vyvinula koordinační činnost v oblasti pomoci obyvatelstvu,

V této souvislosti anínila paní Lránská akci Zoo Praha, která trvá do 30. června 2020, Na zrákladě
PředloŽení Členského prúkazu je zde vstup pro hasiče (rodinná vstupenka) a dalši členy IZS za
syrnbolickou 1,- Kč.

5/ Předání vyznamenání

Pan Oldřich Lacina a parrí Hanka Lanská předali ocenění dlouhole|ím členům Krajské odborné rady
píevgnc§.

P. Kmel lloferek převzal Záslažttottmedaili KSII.
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P. František Kral převzal Čestné uanání KSH, taktéž p. Miloš Rybař.

Stejná vyzrarnenálrí - ČU KSH - byla udělena také p. Jaroslavu Kopeckému a p. Ladislaw Kykalovi,
ti však nejsou přítomní, pťoto vyznarnenarrí byla předana v zastoupení.

6/ Návrh nového vedouciho Krajské odborné rady prevence - KORP se jednomyslně shoduje na
totn, aby futo funkci dále vykonávala paní Lránská. O tomto návrhu je dano hlasovat:

Výsledek hlasování: VŠichni přítomní čIenové KORP hlrasovali PRO, nikdo nebyl PR6TI a nikdo
se nezdrŽel hlasovánÍ. Paní Lánslaá je navržena jako vedoucí KORP i pro další volební obtlobí.

1lPlán Činnosti na příŠtích 5 tet * paní Lanská ve shučnosti nastínila plán činnosti KoRp pro příští
volelrrrí obdobÍ. Je zcela jistě zájemi nadáte pokráčovat ve školení preveritistů, tláIe v pro,jekteÓIr Úsík,
sPoluPráce se Záchrarmýrn kruhern, soutěž POODM. Paní Lanská by uvítala rozšíření spolupráce
s IKEMern - daroviiní kostní dřeně (nyní tato aktivita probíhá v okrese Kolín). Darcovství rnůže
zahrnovat samoďejrně také darovarrí krve a drárle krevní plazmy, kterou lze darovat za ťtnaněni obnos.
Pfftorrrní se shodujÍ, Že v takovém případě by bylo vhodné, aby člen SH čMS darující krevni plazrnu
věnoval získané ťlnanČníprosďedky např. do svého sboru, aby tínbylanaplněnapodstatadobrovalných
hasičů. O planu činnosti je dáno hlasovat:

Výsledek hlasovánÍ: VŠichni přítomní Členové KoRP hlasovali PRO' nikdo nebyl PROTI a nikdo
se nezdržel hlasování. Plán činnosti pro příští volební období byl schválen.

8/ Různó

a/ Spolupráce s HZS rr soutěže POODM

P. Lanslý - dotÍ:p,al se přítomných, kterak bude v jejich okresech probíhat předrání cen pooDM, většina
uvádÍ, Že Předání bude nealizováno v záŤi, v někteqých okresech proběhne předávní přírno ve školách.

Proběhla krátká diskuze, v niž zástupci jednotliých okresů uvedli, jak u nich probíhá vyhodnocení
POODM, naPř. na NYrnbursku vyhodnocení dělá Okresní odborná rada prevence a zastupci HZS,
sPoleČně jsou také zajiŠťovany ceny. Na Kolínsku vlastni vyhodnoceni provede pouze F17S a věnují
Okresní odborné radY Prevence věcné ceny plo vítěze. Na Kuírohorsku má ,urrrortutoou soutěž oSH,
samostatnou HZS. Pr"edáni ocenění probíhá např. na Nymbursku u ř17S, kde je v zasedací místnosti
PřiPmveno obČerstyefií pro děti, akce je spojena s ukázkou ťechniky, což předstartrje pra děti určitý
záŮitek, Na ola'ese Praha-qýchod je hodnocení PooDM i následné vytrirereni vitlzu por-ádráno vL
spolupráci s }IZS. Spolupráce probíhá také rra okrese Benešov.

Z následné deba§l vYPlynulo, Že by bylo vhodné navazat v oblasti POODM ucelenější spolupráci s HZS,
abY tato vzájemná sPoluPráce mohla být reatizovirrranavšech okresech. Parr racina pn.liui projednat
tuto možnost u ttzs na kladně, zdaby bylo možné nastavit spolupráci.

b/ Propagace požrirní prevence

P, Bug - je noqý ve své funkci, poŽédal přítomné kolegy o náměty a zkušenosti, jak v jejich okresech
probílrá požámí prevence.

NYmburk - zdejsou vybír'arry objekty a podniky se zýšeným požárním zabezpečenirn, kde jsou
nasledně realizoválrY PřednáŠ\y zpožárni prevence s velkou účastí přítomných. Ternatické zaměření
PřednáŠek ČerPá ze sociologie, psychologie, pomoci seniorů, komunikace se seniory, komunikace
s mládeží atd.

P, Lanslcý - doPoruČuje sPolupráci se školami, účast na projektu Hasilq pŤínosné může být také napsat
člrárrek do místrrích novin, udržovrání obecní v,_ivěsky, ,rétor v každé obci se nachéní taková oblast, na
níŽ mŮŽe b;it uPlatněna Preventivně-výchovná činnost, mnoho lidí např, neví, kterak funguje požární



hlásič atd. Doporučuje školit preventisty tak, aby oni mohli předávat §rto znalosti dále ve sqich sborech

a obcíclr.

P. Bug doplriuje, že činnost prevence byla na Kolínsku zaměŤena zejména na darcovství krve a
spolupráce s IKEMem, na což p. Lanslcý reaguje, že sice nejde přímo o oblast z oboru prevence, ale
činnost rozhodně zástužnáa není důvod v ní nadále nepokračovat,

Z diskuze vzešlo také doporučení, aby v rámci propagace požfuni ochrarry bylo působeno na aspekty
týkající se vypalování ttávy, upozorňovat na nebezpečí grilovarrí, neboť veškerá propagace požární
ochrany je preventivně-qýchovná činnost.

Dalši skupinou jsou dříve narození neboli senioři, na které je ťeba působit v oblasti požární prevence,
pomoci může také konzultace v domě senioru - např. upozornit na chybějící označení únikových cest
atd. Přítornni se shodují, že u seniorů je vhodné zvolit méně formální přístup, spíše nefonnální posezení,
aby se cítili dobře, spiše formou pŤátelské besedy (Nymburk zmiňuje tzv. grilování se seniory, které je
velmi oblíbené) než strohá přednáška realizovaná uniformovarrlými hasiči, což vyvolá spíše pocit strachu
než důvěry v posluchačích.

V této souvislosti se p. Bug drile dotázal, kolik členů mají jednotlivé okresy v radách prevence - jedná
se přibližně o 5 až 10 členů,

c/ Diplorny a cenv

Pani Lánská podala informaci, že v letošním roce budou ceny teprve zakoupeny a předány jednotlirnýrn
OŠH dtrdatečně. Tisk diplomů zajistí karrcelář KSH, která také óbjedná rnedaiíe. Věctré cériy žakoupí
paní Lanská.

9/ Vyhodnocení POODM

Zbývajici část jednaní byla věnována vyhodnocení soutěžních praci POODM vjednotliqých
kategoriícÍi. Výsledková tabulka byla zpracovára jaíro síiino$átný zápis, LŤeiý bude zveřejněň na
strarrkách KSH Sfredočeského kraje a zaslén na jednotlivá OSH.

tal Závěr jednání

Jednrání Krajské odborné rady prevence bylo ukončeno ve 14,00 hod.

rtanta Lanská, vedouci KORP: .. ..q:.'9.,n,"..?OÍ.

,/)

František Krá; ověřov atel zápiu: M
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Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková


