
 

 

Interní 

Zápis z jednání OOROO konané dne 12.1.2022 

Přítomni dle presenční listiny, omluven Miroslav Vacek 

1) Přítomné členy přivítal vedoucí rady Pavel Říha a starosta OSH Jan Soural 

2) Vedoucí rady zevrubně informoval o dění ve vedení SH ČMS od konání voleb v loňském roce. 

Mimo jiné byla podána informace o činnosti ÚOROO – vedoucím rady byl zvolen právě Pavel 

Říha, připravuje se plán činnosti ÚOROO na rok 2022 a již je zpracována koncepce této rady 

s označením 21+ tedy s výhledem do roku 2030. V SDH Březiny byla v listopadu oficiálně 

ustavena skupina dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva se zaměřením na první pomoc. Kraj 

bude začátkem roku předávat vytipovaným jednotkám pohotovostní vozíky které se vyrábí 

v THT Polička. Pro náš okres jsou to Jaroměřice, kde bude vozík umístěn.  

3) Podrobněji se probrala i představovaná koncepce ÚOROO, která byla připravována cca měsíc 

před koncem roku. Jsou stanoveny čtyři hlavní strategické cíle, na kterých bude třeba 

intenzivně pracovat. Podstatné bude uvedení do života pilotních projektů, a to je také jedním 

z úkolů OOROO SY. 

4) Proběhlo také krátké seznámení s koncepcí ochrany obyvatelstva vydanou HZS 

5) Dále požádal o slovo Kpt. Mgr. Vlastimil Štrumfa z HZS ÚO Svitavy a informoval přítomné o 

plánované činnosti na úseku ochrany obyvatelstva u HZS. Připomenul plánované cvičení na 

Poličsku, dokončení výcviku jednotky z Borové a možné varianty spolupráce s AČR. 

6) Členové rady poté diskutovali o navrženém plánu činnosti rady pro rok 2022. Vedoucí rady 

požádal přítomné o pomoc při pořádání Noční hlídky a zahrnutí do plánu činnosti, informoval 

o připravované akci Rescue camp pro dospělé hasiče a také o celorepublikovém semináři 

zaměřeném na ochranu obyvatelstva, který je plánován na podzim do Pardubic. Příprava 

podzimního cvičení předurčených jednotek bude projednána v průběhu roku, podle aktuální 

situace. 

7) Dále se hovořilo o požadavcích na materiál potřebný k pořádání akcí rady OO a jeho 

konkrétní podobu zpracuje vedoucí rady pro odeslání na KSH do 19.1.2022 

8) Po dohodě členů rady nebyl dán pevný plán v termínech schůzek, ale vzhledem 

k připravovaným akcím, budou svolávány operativně. Minimálně však proběhnou čtyři řádné 

schůzky v tomto roce. 

9) V diskuzi mimo jiné vedoucí rady poděkoval za pomoc při rozvozech testů do škol a také 

ochranných pomůcek a připomenul, že tato činnost vzhledem k aktuální situaci bude určitě 

pokračovat. Zazněla také podrobnější informace o činnosti skupiny dobrovolníků z SDH 

Březiny a námět na zřízení dalších specializovaných skupin. Po ukončení debaty vedoucí rady 

poděkoval přítomným za jejich účast, popřál vše nejlepší do roku 2022 a schůzi rady ukončil. 


