
Zápis z jednání KORP královéhradeckého kraje 
konaného dne 5. května 2015 v Trutnově 

 
Přítomni: 
 František Kraus  Náchod 
 Štěpánka Geréczová  Náchod 
 Josef Petr   Jičín 
 Josef Macháček  Hradec Králové 
 Josef Petrák   HZS Hradec Králové 
 Helena Dytrtová  Rychnov nad Kněžnou 
 Jaroslav Vrba   vedoucí KORP 
 
Omluveni: Zouhar Luděk Jičín, Helena Dytrtová Rychnov n. Kněžnou 
 
Program: 
 1. Stálé body jednání 
 2. Vyhodnocení krajského kola POOD 
 3. Účast na předání ocenění za umístění v celostátním kole v Přibyslavi v červnu 
          4. Různé 
 
k bodu 1. 
 Byla provedena kontrola zápisu z jednání KORP 7.4.2015 a je konstatováno, že 
 nebylo určeno, zda bude ustanoven jeden zapisovatel, nebo se budou členové 
 KORP v provádění zápisu střídat. Prozatím byl zapisovatelem pověřen Fr.Kraus. 
 Zápis z jednání ÚORP zaslal vedoucí KORP všem členům,bylo konstatováno, 
          že trvá příliš dlouho, než obdrží KORP zápis z ÚORP. 
 Také adresář členů KORP obdrželi všichni členové rady 
            

k bodu 2. 
 Před jednáním rady se uskutečnilo vyhodnocení soutěže POOD. Můžeme konstatovat, 
 že všechny OORP odevzdali svoje vyhodnocené práce na krajské pracoviště. Vyskytly                                   
  se drobné nedostatky, jako ve dvou případech nedodržení počtu tří vyhodnocených       
 prací v jedné kategorii. Všichni současně s pracemi přidali vyhodnocovací tabulku. 
          Je ovšem škoda, že bylo dodáno málo prací v digitálním formátu,vedoucí OORP spolu 
          se členy OORP musí pro příště více angažovat do projektu Základní a Střední školy ve 
          svých okresech. 
 
k bodu 3. 
 Vedoucí rady J. Vrba se opět vrátil ke svému návrhu podaném při jednání ÚORP, 
 aby se vyhodnocení za umístění v celostátním vyhodnocení provádělo v rámci kraje, 
 v Bílých Poličanech. Vyhodnoceným dětem by tak odpadlo zajíždění do vzdálených 

míst jako je Přibyslav, nebo Litoměřice a.p. Finanční prostředky vynaložené ústředím, 
by měly být poukázány do rozpočtu KSH. Doprava oceňovaných dětí bude řešena kaž- 
dým okresem samostatně ve spolupráci s OSH. Termín byl po dohodě a úpravě 
stanoven na 5.6.2015 v 16.30 v ÚHŠ Bílé Poličany. 
Radě byly předloženy ukázky záložek s hasičskou tematikou. Doporučujeme,aby 
výroba a distribuce byla zřízena pod hlavičkou SH ČMS. 
Pro členy KORP byl stanoven úkol zjistit,kdy byla poprvé zahájena soutěž POOD. 

 
Jednání KORP bylo ukončeno v 11.30 hodin. 
 
Zapsal: František Kraus                                          Ověřovatel zápisu:Josef Macháček 


