
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení Nymburk 

Odborná rada prevence a ochrany obyvatel 

Nymburk 

 

Zápis z jednání odborné rady dne 20.11.2020 

On – line, Google meet 

Program: 

1. Předávání informací osobám v pokročilém věku v souvislosti s vyhlášeným NS 

2. Vyhodnocení akce ROUŠKA 

3. Požární ochrany očima dětí 

4. Plán na rok 2021 

 

K bodu 1 

✓ Zákon č. 240/ 2000 Sb. – krizový zákon 

✓ Úřad vlády ČR 

✓ Bezpečnostní rada státu 

 Předávat informace jen ze zdrojů státní správy. 

K bodu 2 

 Zpracovaná výzva byla pochopena, jak členy SHČMS, ale i občany. Odborná rada historie 

uvolnila 60 000,--Kč, ze kterých byly pořízeny nanoroušky. (Poděkování p. J. Bidmonovi) Roušky byly 

předány JPO. Dále byl shromažďován materiál a finanční prostředky na šití roušek. Sběrná místa 

fungovala a členové napříč okresem se podíleli na šití, tedy členky a jejich přátelé. Roušky byly předány 

do Nemocnice Nymburk, Nemocnice Městec Králové, ZŠ Juventa, Policie hl. m. Prahy, ÚSP Lipník a dále 

i JPO. Rozvoz zajistil P. Jirout. 

K bodu 3 

 Stejně jako každý rok rozeslat elektronicky a na www OSH. Pokud to situace dovolí 

vyhodnocení proběhne kontaktně. V opačné případě opět elektronicky. 

K bodu 4 

1. Vyhodnocení POOD 

2. Aktualizovat materiály uložené pro preventisty na Google disku 

2.1. Sledovat vývoj právních norem, využívat dostupné informace na www 

3. Zpracovat materiály dle  

3.1. Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízen a Analýzy vzdělávání v 

oblasti krizového řízení 

3.2. Zpracovat studijní materiál dle Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do 

roku 2030 

3.3. Koncepce požární prevence ČR 2018-2021 

4. Navrhnout ORM užší spolupráci ve vzdělávání 

4.1. Vedoucích 

4.2. Dětí a mládeže s cílem  



4.2.1. Předávat aktuální informace 

4.2.2. Získávat nové členy pro práci v oblasti prevence a OO 

4.3. V rámci organice odborné rady stanovit úkoly a oblasti jednotlivým členům odborné rady 

Závěr: Podporovat vládní nařízení a jít příkladem. 

Další jednání jaro 2021. 

 

         Petr Jirout v.r. 

         Schváleno elektronicky 
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