
 

 

Zápis ze zasedání Krajské odborné rady prevence Královéhradeckého kraje, 

konané dne 2. 4. 2019 v ÚHŠ Bílé Poličany 
 

Přítomni:  Vrba Jaroslav – vedoucí KORP 

  Muzikářová Štěpánka – zástupce vedoucího KORP, Náchod 

  Kraus František – Náchod 

  Ulrych Stanislav – Rychnov n. K. 

  Martincová Jitka – Rychnov n. K. 

  Macháček Josef – Hradec Králové 

  Kneifelová Marie – Hradec Králové 

  Řehůřek Petr – Trutnov 

  Švanda Jaroslav – Trutnov 

  Petr Josef – Jičín 

  Zouhar Luděk – Jičín 

Omluveni: Mgr. plk. Pavel Nejtek – HZS KhK 

  Orsák Jiří – KSH KhK 

  Machačová Martina – KSH KhK 

Zápis:  Š. Muzikářová 

Ověřovatelé: L. Zouhar, J. Švanda 

 

Zasedání zahájil br. Vrba, a přítomné informoval o proběhlém zasedání ÚORP. 

1)   -    testy pro plnění a obnovu Preventista II. a III. jsou stále ve vývoji -  Ing. Kalvárová 

- materiály pro preventivně výchovnou činnost – měla by vzniknout pracovní skupina 

při HZS složená z hasičů (SH a HZS) a odborníků ze školství, která by sjednotila 

materiály PVČ v SH a HZS. 

- Hasík do škol – do projektu chceme zapojit více preventistů. 

- označení rady prevence na klopě saka (jedná se o rozlišovací znaky  umístěné na límci 

uniformy - určené pro členy Rady Prevence) – rada represe označení má, my ne. 

Navrhujeme označení klopy pro OORP a výše, především pro aktivní členy. Označení 

poté zůstává. S tímto navrhuje rada doplnění stejnokrojového předpisu ve Stanovách, 

§ 72. Grafický návrh zpracují členové rady z Rychnova nad Kněžnou. 

- dále rada doporučuje doplnění Stanov SH ČMS o náplň práce preventistů a jejich 

práva a povinnosti. 

- Vzdělávání preventistů – na UDH (Univerzita dobrovolného hasiče) přednáší p. J. 

Majer především zákon 133/1985, je potřeba přiblížit přednášku více praxi. A další  

možnosti, jak mohou být preventisté prospěšní obci, občanům atd. 

- POODM jsme pro pořádání každý rok a sjednotit téma pro všechny kategorie.  

- GDPR při POODM – neměl by být problém, neboť sbory mají podepsáno a žáci ZŠ 

též. Pokud bude někdo, kdo nemá podepsáno, jeho práce by neměla postoupit ze 

základního kola. 

- Krizové plánování s HZS – spolupráce je dobrá. 

 

Krajská rada pověřuje svého vedoucího Jaroslava Vrbu, aby předložil naše návrhy ÚORP. 

 

- POODM kalendář: - 7. 5. 2019 vyhodnocení  krajského kola na KSH KhK, Trutnov 

    - květen 2019 vyhodnocení ÚORP 

- 21. 6. 2019 předběžný termín předání krajského kola 

s ohledem na datum republikového předání, může se změnit 

- nejdéle do 28. 6. 2019 předání republikového kola 

 

2) Jarní semináře proběhly ve všech okresech, vyjma Náchoda, ti mají podzimní 2 dny. 

3) Stav preventistů po OORP k 31. 12. 2018 zaslat br. Vrbovi e-mailem do 10. 4. 2019. 

4) Zvážit nabídku Hasičských novin svým preventistům, SDH, starostům atd.  

 stav odběratelů: HK – 39  RnK – 40 NA – 41 

    JC – 53  TU – 54  



 

 

 

Úkol pro členy rady: 

- do 10. 4. 2019 nahlásit počty preventistů (k 31. 12. 2018) br. Vrbovi e-mailem 

- do 7. 5. 2019 vymyslet téma POODM 2019/2020 

 

Další zasedání rady se uskuteční 7. 5. 2019 na KSH v Trutnově od 10 hodin. 

 

Zapsala:  Š. Muzikářová, 3. 4. 2019 

Ověřili: L. Zouhar 

  J. Švanda 


