
 

Zápis se zasedání Krajské odborné rady prevence Královéhradeckého 

kraje, konané dne 25.2. 2023 v Učilišti požární ochrany ve Velkém Poříčí, 

okr. Náchod 

 

Přítomni:  

br. Dufka M., br. Řehůřek P., Vrba J. - okr. Trutnov                                                                     

br. Kraus František - okr. Náchod                                                                                                 

br. Ulrych S. - okr. Rychnov n. Kněžnou                                                                                   

br. Novotný K. - okr. Hradec Králové                                                                                          

omluveni-Palička R., Muzikářová Š., Švanda J., Chocholoušová L.  

Program: 1) úvod         

     2) kontrola zápisu z minulé rady 20.10. 2022 v Bílých Poličanech 

     3) projednána změna plánu práce na rok 2023, na základě změn plánu ÚORP            

a doladění termínů vyhodnocení POODM 2023 a předání odměn za POODM 

     4) různé         

     5) diskuse a závěr   

K bodu 1) Přítomné přivítal br. vedoucí KORP Milan Dufka. 

K bodu 2) Provedena kontrola zápisu z poslední rady konané 20.10. 2022 v Bílých 

Poličanech, a nebyly žádné resty, bez připomínek. 

K bodu 3) Na základě změn v plánu ÚORP, musíme upravit i náš plán práce a je nutno se 

dohodnout na termínu vyhodnocení a předání odměn za POODM 2023.   

21.4. 2023: Vyhodnocení PODM a KORP na KSH v Trutnově v 10,00 hod 

26.5. 2023: Slavnostní předání odměn za POODM v Bílých Poličanech 16,30 hod  

Celostátní „Vzdělávací seminář prevence“ byl přesunut na 7.-8.10. 2023 do Přibyslavi a kvůli 

tomu byla přidána jedna rada ÚORP, a to jsme provedli i v KORP. Takže plánované zasedání 

KORP bude ještě 14.9. a 23.11. 2023. 

Upravený plán práce pro rok 2023, KORP schválila a bude zaslán s tímto zápisem.                         

K bodu 4) br. M. Dufka podal zprávy z ÚORP-opět byla navázaná spolupráce s MV-GŘ HZS 

ČR, 1. schůzka se konala 26.1. 2023 a na tomto základě se ÚORP zúčastnila celostátní 

koordinátorka PVČ kpt. Mgr. Martina Buchtová, plánovaná je i spolupráce se spolkem 

„Záchranný kruh 

-   J. Aulický dále informoval: Hotel Přibyslav bude fungovat dál, ale pod názvem „Hasičský 

hotel Přibyslav“ 

-    změna termínu „Vzdělávacího semináře pro preventisty“ na 7.-8.10 2023 do Přibyslavi 

-    informace o akci Pyrocar v Přibyslavi 

-    rada rozhodla ponechat stávající testové otázky pro odbornost „Preventista III. a II.“ 

 

 

 



Další:                        

-     vedoucí KORP požádal vedoucí OORP o možnost návštěvy na jejich akcích dle 

možností 

- ve zprávách o činnosti OORP za rok 2022, byly podány informace o počtu preventistů 

I., II. a III.  v Královehradeckém kraji za což velmi děkuji 

- dále vedoucí vyjádřil poděkování nahlášení počtu účastníků na setkání OORP ve 

Velkém Poříčí v termínu 

K bodu 5) 

- br. Řehůřek podal návrh na možnost doplnění brožur „Příručka pro občany“, jelikož 

došly a byly velmi oblíbeny a velmi dobře zpracovány, kdyby se ovšem nějaké peníze 

pro prevenci našly 

- br. Ulrych informoval že se tyto příručky našly u některých starostů obcí, a proto je 

potřeba, aby preventisté toto prověřili ve svých obcích, a aby se příručky dostaly 

k občanům 

- závěrem vedoucí poděkoval za účast a spolupráci na všech akcích KORP, a popřál 

hodně zdraví a pohody v roce 2023                    

 

 

Zapsal: 25.2. 2023 Milan Dufka 


