
 

Zápis z jednání KORP dne 11. 4. 2017 na KSH v Trutnově 
 

Přítomni: Jaroslav Vrba                           Ved.KORP 

                Josef Macháček                        Hradec Králové 

                František Kraus                         Náchod 

                Josef Petr                                  Jičín 

                Petr Řehůřek                             Trutnov 

                Jitka Martincová                        Rychnov nad Kněžnou 

 

Omluveni: Štěpánka Muzikářová, Josef Petrák 

 

Hosté: Jiří Orsák,  Romana Šteinerová, Martina Machačová, Kraus Ivan, Stanislava Kubíčková, 

Josef Beran, 

 

Program: 

    1) Vyhodnocení Krajského kola soutěže POOD v roce 2016-2017 

    2)Informace z jednání ÚORP dne 16. března 2017 

    3)Termín předání odměn za umístění v Krajském kole soutěže POOD-26.5.2017 v Bílých 

         Poličanech.     

    4)Účast na předání ocenění za umístění v Republikovém kole soutěže POOD 9. června 2017 v   

         Litoměřicích 

    5) Různé                                                   

 

ad1) Uskutečnilo se vyhodnocení Krajského kola soutěže POOD. Výsledky budou zveřejněny na 

webové stránce KSH (kshradeckr.cz) Vedoucí KORP J. Vrba podal vysvětlení, proč mají OORP 

posílat do krajského kola jednu práci z každé kategorie. 

 

ad2 )Vedoucí KORP seznámil přítomné s průběhem  a závěry z jednání ÚORP ze dne 16. března 

2017 

-byl projednán dotaz z jihomoravské KORP, proč se posílá jenom jedna práce z každé kategorie. 

Bylo vysvětleno vedoucím ÚORP Ing. Janem Majerem. Také zdůraznil, že KORP zodpovídají , že 

do republikového kola bude zaslána jedna práce z každé kategorie a bude splňovat všechny 

stanovené podmínky, Byl stanoven termín předání odměn vyhodnoceným soutěžícím za 

republikové kolo, na 9. června 2017 v hotelu Koliba v Litoměřicích. 

Jednání byl přítomen Mgr. Pavel Nejtek z o.s. Prevence pro všechny. Seznámil přítomné s 

aktivitami, které o.s. uskutečňuje. Na ukázku předložil některé materiály, které vytvořili a jsou 

schopni je dle zájmu dodat na KSH nebo OSH v republice. Ukázal m.j. návrh na vytvoření 

skládačky velikosti A4, popř. A4 + 1 příloha. Téma: čísla tísňového volání,komíny,hlásiče požáru a 

detektory CO, PHP, tepelné spotřebiče, bezpečná domácnost a podobně. Také nám předal 

DVD ,,Hasit může každý“. Návrh skládačky nebo letáku bude zaslán všem členům ÚORP do 

poloviny dubna ke konzultaci. Nabídl také Příručku pro preventisty. 

Členka rady L.Kalvarová  provede aktualizaci příruček pro odbornost Preventista III a II. stupně. 

Termín si stanovila do konce roku 2017. 

Na podzim letošního roku by se měl uskutečnit seminář pro vedoucí KORP a OORP. Konat se bude 

ve dvou dnech Pá-So v Přibyslavi. 

 

-Spolupráce mezi SDH a obcí při provádění PVČ-J.Vrba 

-Samolepky na vchodových dveřích - nezapoměňte při odchodu z domu-zhasnout,vypnout tepelné 

spotřebiče atd. 

-Různé úrovně prevence v různých částech ČR (při SH ČMS) 

 



-Představení nových materiálů PVČ při OSH Pardubice-4 druhy záložek. Nabídka možného dotisku 

záložek a Příručky pro seniory ve spolupráci s KSH. 

-Možnost financování připravovaného letáku. Každý člen ÚORP zjistí kolik finančních prostředků 

by mohly uvolnit jednotlivá KSH, OSH na tisk. 

-Dobrá zkušenost s vkládáním materiálu o prevenci do obecních novin, obecních letáků. 

-13. 3. 2017 vyšel článek J, Vrby v Hasičských novinách pod názvem „Preventisté mají náměty i 

materály.“ 

-Při úpravě stanov-článek 59.-VV KSH uvedeni „ vedoucí odborových rad, článek 81/odst.2-výbor 

SDH tvoří- navrhnout doplnění „ preventista SDH „( mnoho SDH se ohrazují, že ho nemusí mít 

pokud není ve stanovách uveden)-navrhnout ve VV SH ČMS.( vedoucí ÚORP p. Jan Majer) 

 

ad3)Termín předání odměn za umístění v Krajském kole soutěže POOD je stanoven  

na 2. června 2017 v Bílých Poličanech od 16:30 hodin. 

Sraz členů KORP je stanoven na 14:00 hodin. 

Zabezpečení akce : 

-pozvánky pro vyhodnocené a zástupce KSH,OSH,HZS a ORP a mládeže zajistí KSH KhK 

diplomy, věcné dárečky, plakety a podobně zajistí M. Machačová a J, Vrba 

-přípravu místnosti zajistí Martinka Machačová a Martin Čížek s Mil. Bártou 

-prezenci účastníků a hostů: F. Kraus, J. Švanda, J. Macháček, L. Zouhar a J. Šanta 

-vyhlašování oceněných  J. Vrba 

-předávání cen J. Orsák, R. Šteinerová, I.Kraus 

-ceny bude podávat předávajícím P. Řehůřek a F. Kraus 

-ostatní a věcné připomínky se vyřeší operativně na místě 

 

ad4)Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorii v Republikovém kole se bude konat 9. června v 

Litoměřicích v hotelu Koliba. Pozvánky a organizační zajištění rozešle SH ČMS. Za náš kraj se 

slavnostního aktu zúčastní starosta KSH J. Orsák, vedoucí KORP J. Vrba, případně další zájemci. 

Dopravu vyhodnocených do Litoměřic zajistí podle potřeby KSH.   

 

ad5)  Pro příští 44. ročník POOD bylo KORP rozhodnuto, že jednotlivá OSH pošlou do krajského      

 kola 3 nejlepší soutěžní práce pro každou hodnocenou kategorii. 

19. 4. 2017 v 9:00 se bude konat na KSH v Trutnově oficiální loučení s naším dlouholetým 

spolupracovníkem Ing. Josefem Petrákem, který končí svou služební karieru v HzS KHK. Účast 

byla doporučena ve slavnostních uniformách členů SH ČMS. 

 

 

 Jednání bylo ukončeno ve 13.45 hod vedoucím KORP J. Vrbou 

 

Zapsal: Kraus František                                      Ověřovatel zápisu: Řehůřek Petr 

                                                                                                           Macháček Josef 


