
KORP KhK, 7. 5. 2019 

Zápis ze zasedání krajské odborné rady prevence Královéhradeckého kraje, 

konané dne 7. 5. 2019 v sídle KSH KhK v Trutnově 

 
Přítomni: Vrba Jaroslav – vedoucí KORP KhK 

Mgr. plk. Pavel Nejtek – HZS KhK 

Muzikářová Štěpánka – zástupce vedoucího KORP,  člen KORP - Náchod 

  Kraus František – člen KORP - Náchod 

  Ulrych Stanislav – člen KORP - Rychnov n. K. 

  Macháček Josef – člen KORP - Hradec Králové 

  Kneifelová Marie – člen KORP - Hradec Králové 

  Řehůřek Petr – člen KORP - Trutnov 

  Švanda Jaroslav – člen KORP - Trutnov 

  Petr Josef –  člen KORP - Jičín 

  Zouhar Luděk – člen KORP - Jičín 

Hosté:  Orsák Jiří – starosta KSH KhK 

  Machačová Martina –  KSH KhK 

  Němečková Petra – OSH Náchod 

Martincová Jitka – OSH Rychnov n. K. 

Kubíčková Stanislava – OSH Trutnov 

Omluveni: Steinerová Romana – vedoucí OORM Jičín 

 

Zápis:  Muzikářová Š. 

Ověřovatelé: Kraus F. 

 

Přítomné přivítal a zároveň zahájil dnešní setkání vedoucí rady br. Vrba. 

1) vyhodnocení krajského kola soutěže POOD KhK – provedli členové KORP a další 

přítomní. Výsledky byly rovnou vypsány ručně do připravených archů a poté kanceláří KSH 

přepsány do PC. Děkujeme za pomoc Martině Machačové při organizaci vyhodnocení. 

Rovněž děkujeme Petře Němečkové a Jitce Martincové, z OSH Náchod a Rychnov n. Kn. 

 

2) kontrola zápisu z posledního zasedání KORP 9.4.2019. 

 - došlo k upřesnění data vyhodnocení ÚORP na 23. 5. 2019 

- vyhlášení a předání cen za krajské kolo proběhne 21. 6. 2019 od 15:00 v Bílých 

Poličanech 

- vyhlášení a předání cen za republikové kolo musí proběhnout nejdéle do 28. 6. 2019, 

ale přesný termín není zatím znám.  

Zde jsme se setkali z názory rodičů, že z jejich strany není ani příliš velký zájem se 

zúčastnit kvůli vzdálenosti a nízké kvalitě a úrovni.  

Proto doporučujeme, aby umístěným soutěžícím na republikovém kole mohly být 

předány ceny z ÚORP na krajském vyhodnocení členem ÚORP a aby se navýšil 

rozpočet o tyto ceny z ÚORP. Pro tuto variantu hlasovaly okresy TU, NA, RnK a HK, 

JC byl proti. 

 

3) téma POODM 2019/2020 

 - rada je pro jednotné téma pro všechny 3 kategorie (literární, výtvarnou i digitální)  

- navrhujeme ,,Ohně/požáry v přírodě a jak jim zabránit“. Pro zpracování možno užít 

veřejných sdělovacích prostředků (ne komerčních kanálů – např. youtube), ale ano 

web V1, Čt1, HZS kraje, SDH a užít odkaz.  

 

4) Příručka pro obyvatele, seniory a mládež 

- je využívána? Ano. 

- např. Náchod zpracuje podklady pro ZŠ Česká Skalice.  

- Rychnov n. K. – brožury jsou dobré, ale na besedu by chtěli více materiálu do 

ruky pro občany. 

 

5) další materiály z požární prevence 

- např. OSH Jičín, kol. Luděk Zouhar má zpracováno: Vypalování a spalování trávy, 

komíny, zateplení domu a topidla, … 

- p. Pavel Nejtek, HZS zpracovává materiál ,,Požáry v přírodním prostředí“ 

  - jak nahlašovat pálení čarodějnic.  
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- stanovení podmínek by měla dělat konkrétní osoba (TPO, OOZ) na konkrétní 

akci zpracovat konkrétní postup. 

- záložky atd. už bylo vytvořeno 

- nově se chystá: Nebezpečné látky kolem nás (PB, lak, čističe, chlór, 

čpavek,…) = zde by byl zájem o tisk 

- nově též puzzle: líc - obrázek hasičů při práci a rub – v domě a ochrana 

obyvatel 

- projekt Hasík: P. Nejtek se pokusí zajistit materiály pro naše školitele z SDH. 

 

6) Sjednocení materiálů Preventivně výchovné činnosti (PVČ) 

 - P. Nejtek jmenován do rady 

 

7) testové otázky pro PII. a PIII. (v současnosti vypracovává pí Ing. Kalvárová 

 - použít přehled otázek na TPO a OOZ a více se věnovat skladbě otázek 

 - PIII.  - povinnosti FO (§42-47 zákona a §42-44 vyhlášky) 

  - povinnosti a činnosti obce a nařízení kraje 

  - více přiblížit praxi a podmínky požární ochrany 

  - vyhlášky kraje 

  - zdroje vody 

  

 

Zapsala dne 14. 5. 2019, Š. Muzikářová 

Kontrola ……………..., F. Kraus 

 

 


