
                A k t i v   O O R P   K H K    B í l é   P o l i č a n y  
                 =========================================== 

konaný dne 31.3.2015 od 16 hodin 

 

Přítomní :  členové  OORP KHk:  dle presenční listiny 

          

                  hosté :  J. Orsák, starosta KSH 

                       J.Petrák, HZS Hradec Králové, náměstek ředitele HZS KHK pro prevenci  

                       M.Lichá, pož. technik PO TU 

                       I.Kraus, starosta OSH Náchod  

                       J.Paťavová, HZS ÚO Trutnov  

                       M.Machačová, KSH KHK 

 

Program jednání:  
- Úvod, volba pracovních komisí a pracovního předsednictva  

- Zpráva vedoucího krajské odborné rady prevence o činnosti za léta 2010 – 2015 

- Zaměření činnosti na léta 2015 – 2020 

- Zpráva mandátové komise  

- Seznámení s výsledky voleb OORP Královéhradeckého kraje  

- Přednesení návrhu kandidátů do krajské odborné rady prevence  

  pro volební období 2015-2020  

- Doplňující návrhy, diskuse  

- Volba členů krajské odborné rady prevence pro volební období 2015-2020  

- Přestávka  

  (v rámci přestávky proběhne pracovní porada nově zvolené KOR prevence)  

- Seznámení s výsledky pracovní porady nově zvolené KORP  

- Návrh na vedoucího krajské odborné rady prevence Královéhradeckého kraje  

   pro volební období 2015-2020  

- Diskuse  

- Usnesení 

- Závěr 

 

 1)Úvod :  vedoucí KORP Jaroslav Vrba přivítal přítomné členy OORP a hosty  

a předal řízení aktivu Jiřímu Orsákovi - starostovi KSH. 

   Volba mandátové a návrhové komise - byly jednohlasně schváleny. 

 

2) Zpráva vedoucího KORP  Jaroslava Vrby zhodnotila práci preventivně výchovné činnosti 

                 tak, jak vyplynulo ze Zaměření činnosti KORP na léta 2010 - 2015  ( viz. přiložená 

      zpráva vedoucího KORP za období 2010-2015) 

 

3) Návrh Zaměření činnosti KORP do r. 2020 přednesl vedoucí KORP J.Vrba  

              ( viz. přiložený tiskopis) 

 

4) Poděkování za činnost v KORP  předali J. Vrba a J. Orsák těmto členům: 

M.Kneifelové,  J. Beranovi,  J. Petrovi,  J. Petrákovi,  L. Zouharovi,  H. 

Dytrtové a  P. Řehůřkovi. 

 

5) Zprávu mandátové komise předložil aktivu její předseda Jaroslav Švanda, který 

      konstatoval, že bylo pozváno 37 delegátů, přítomno je 32 delegátů což je 86,5%. 

      Pozváno bylo 6 hostů, přítomno je 6 hostů.  

      Jednání aktivu je schopné se usnášet a přijímat opatření.     

 

 

 



6) Seznámení s výsledky voleb OORP  Královéhradeckého kraje: 

-    Hradec Králové :        Josef Macháček 

-    Náchod:                    František Kraus 

-    Jičín :          Luděk Zouhar 

-    Trutnov:                    Petr Řehůřek 

-    Rychnov n. Kněžnou:   Helena Dytrtová 

 

  7) Návrh volební komise na členy KORP: 

         za OSH Hradec Králové :        Josef Macháček 

   Náchod :   František Kraus, Štěpánka Gereczová  

           Jičín:    Luděk Zouhar 

              Trutnov :    Petr Řehůřek 

   Rychnov n. K. :  Helena Dytrtová 

K tomuto bodu byla zahájena diskuse s možností podat pozměňovací nebo doplňovací návrhy. 

Většina přítomných zástupců OORP navrhuje doplnit tento návrh o Jaroslava Vrbu, 

stávajícího vedoucího KORP KHK. 

Takto doplněný návrh byl jednohlasně schválen. 

 

Následovala přestávka, během níž se sešla nově zvolená KORP, která si navrhla vedoucího a 

zástupce vedoucího  KORP na r. 2015 – 2020. Předsedovi volební komise byly oznámeny 

návrhy na Jaroslava Vrbu na funkci vedoucího KORP a na Štěpánku Geréczovou jako jeho 

zástupkyni. 

 

8) Volba vedoucího KORP: 

vedoucí  KORP                J. Vrba               31 hlasů 

      zástupce vedoucího         Š.Geréczová       31 hlasů  

 

9) Diskuse: 

J.Petrák: hodnotil spolupráci KORP,OORP, a HzS KHK. Nastínil plán a výhled práce 

  prevence v PO : 

prověření zabezpečení požární bezpečnosti lesních porostů o výměře 50 ha a více, 

požární bezpečnost ubytovacích zařízení, ve kterých  jsou umístěny senioři, 

na květen je plánováno velké tématické cvičení ve velkém Domově důchodců 

v Hradci Králové 

 

I.Kraus: starosta OSH Náchod zhodnotil práci OORP v Náchodě. Je výborná spolupráce 

s HzS ÚO Náchod. Poděkoval za práci v prevenci. Pogratuloval staronovému 

vedoucímu KORP a vyjádřil radost z toho, že i zástupce KORP je z okresu Náchod.    

 

M.Kneifelová: poděkovala J. Vrbovi za jeho práci v prevenci  i J. Petrákovi za jeho výbornou 

 spolupráci na úseku prevence. 

 

 J. Švanda: zhodnotil práci prevence dříve a nyní. Díky stávajícím zákonům se prevence 

         hodně změnila k horšímu a preventisté  mají  proto ztíženou pozici.   

 

 L.Zouhar: upozornil na problémy fotovoltaických elektráren umístěných na střechách 

        domů. Jedná se o bezpečnost zasahujících hasičů v případě požáru. Požádal  

                    J.Vrbu, aby s tímto problémem seznámil ÚORP. 

 

J.Beran: upozornil na potřebu zvýšit počet  členů prevence a zahrnout toto do volebního 

    řádu SDH. 

 

 

J.Orsák – bylo špatné, že ÚORP netlačí na změnu návrhu stanov směrem k prevenci.  



Upozornil, že sbory  a OSH  mají možnost prezentovat svoji činnost  v Televizním 

pořadu Mirka  Vaňury. – „ 112 “  -  

 

  J.Vrba  hodnotil problémy některých sborů a jejich pohled na preventivně výchovnou 

    činnost, je potřeba se více prezentovat do škol a školek. Informoval o Bezpečnostně 

    právní akademii v Malých Svatoňovicích, kde bylo zahájeno studium na lyceu se 

     zaměřením na hasiče.  

Dále se zmínil o činnosti J. Paťavové s projektem „ Hasík“  tj. výuka požární 

bezpečnosti na základních školách.  

Prevence má svou strukturu vytvořenou od ústředí po základní články, ochrana 

obyvatelstva nic takového nemá a není třeba si brát jejich práci na svá bedra. 

 

  J. Orsák sdělil, že ústřední rada ochrany obyvatelstva bude v dalším období vytvářet svůj 

      model práce, bude školit členy PO a bude tlačit na to, aby i v kraji byla zřízena 

       rada ochrany obyvatelstva.   

 

  J. Petrák  - není záměr dávat dohromady činnost prevence a ochrany obyvatelstva. Prevence 

                   – ochrana před požáry. 

                 Ochrana obyvatelstva – výuka zvládání činnosti obyvatel při živelných pohromách, 

    při zvláštních situacích.  

                Je třeba úzce spolupracovat v obou oblastech, ne fúzovat obě odvětví. 

 

   J.Švanda – je možné , že práci ochrany obyvatel budou stejně vykonávat preventisté, 

           protože nikdo nový to nebude chtít dělat.  

 

   J.Orsák nastínil, jak se k tomuto problému staví v zahraničí. 

 

10)  Návrh na usnesení předložila za návrhovou komisi  Romana Steinerová.              

                 Usnesení bylo schváleno jednohlasně tak, jak bylo navrženo, všemi 32 členy aktivu 

                  OORP Královéhradeckého kraje 

  

11) Závěrem popřál řídící aktivu starosta KSH Jiří Orsák, nově zvolené KORP mnoho 

           úspěchů v práci.  Jednání bylo ukončeno v 18,oo hod.  

 

 

Zapsal : František Kraus    Ověřovatel zápisu: Luděk Zouhar 


