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Zápis ze zasedání Krajské odborné rady prevence Královéhradeckého kraje, 

konané dne 22. 10. 2019 v Bílých Poličanech 

Přítomni:  Vrba Jaroslav – vedoucí KORP 

  plk. Mgr. Nejtek Pavel – HZS KhK 

  Švanda Jaroslav (TU) 

  Zouhar Luděk a Petr Josef (JC) 

  Macháček Josef (HK) 

  Beran Josef a Muzikářová Štěpánka (NA) 

Omluveni: Kneifelová Marie (HK) 

  Řehůřek Petr (TU) 

  Kraus František (NA) 

  Ulrych Stanislav a Martincová Jitka (RnK) 

    

Přítomné přivítal vedoucí rady br. Vrba. 

Informoval o jednání ÚORP z minulého čtvrtku v Praze. 

- Studijní materiály/učebnice je paní Ing. Kalvárovou již téměř hotova, ale kvůli stálým 

změnám se počká s vydáním po červencovém sjezdu SH ČMS.  

- br. Vrba navrhuje změnit název z Referenta preventivně výchovné činnosti na Preventista 

sboru dobrovolných hasičů, zkratka PSDH. Tento návrh již předložil na jednání ÚORP 17. 

října 2019 v Praze jejíž členové vyslovili souhlas. Tento návrh ještě posoudí a rozhodne VV 

SH ČMS.   KORP KhK souhlasí. 

- Dále v Programu činnosti SHČMS do roku 2025 navrhujeme změnu názvu článku IV. na 

Požární prevence a Preventivně výchovná činnost. A je třeba doplnit v článku IV./2 o větu: 

Mimořádnou pozornost je třeba věnovat seniorům. Tyto návrhy zašle J. Vrba vedoucímu 

ÚORP Janu Majerovi 

- POODM: termíny  

- do 7. 5. 2020 je třeba vyhodnotit Krajské kolo  

KORP KhK se sejde 5. 5. v 9:00 v sídle KhK v Trutnově. 

- krajské ocenění navrhuje KORP uspořádat 5. 6. 2020 v Bílých Poličanech od 16:30  

(ÚHŠ BP zajistí br. Vrba) 

 - republikové ocenění proběhne na Hasičských slavnostech v Litoměřicích (12. - 13. 6. 

2020) 

 

- na ÚORP padl návrh, aby došlo ke změně soutěže POODM, zatraktivnění. Návrhům se 

meze nekladou, jde o vymyšlení návrhů. Ty se předloží na ÚORP. (vizuální, změna kategorií, 

…, koho co napadne). 
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- Senioři a působení na ně z pohledu pož. prevence. Je třeba se více věnovat této věkové 

skupině obyvatel. Obecně zacílit na domovy důchodců a seniorů. Kluby a spolky se seniory, 

…- br. Vrba organizoval besedu v DD na Tmavém dole. 

- Bezpečnostní desatero – materiál zaslaný z HZS na SH ČMS a byl rozeslán na všechny 

starosty obcí s tím, aby došlo k co největší prezentaci mezi obyvateli. Doporučuje se 

vytisknout na A3 (kvůli velikosti písma) a vyvěsit na vývěsky. Otisknout v místních 

časopisech. Navíc paní kpt. Mgr. Jana Kemrová z MV- generálního ředitelství HZS ČR 

požádala o zpětnou vazbu. Trutnov rozdal všem svým RPVČ na semináři a poučil jak s tím 

nakládat. V obci Malé Svatoňovice bylo desatero vytisknuto v časopisu Studánka. Náchod též 

rozdal na semináři prevence, nechal vytisknout v časopisu Soptík. Br. Beran zajistí, aby 

otiskli v Jaroměřském zpravodaji. O dalším publikování se jedná.  

- Záchranný kruh – projekt v západních Čechách. Využívat ve své práci RPVČ a též Hasík má 

pěkně zpracované materiály. Nevymýšlet vymyšlené, ale využít pro rozvoj a zpopularizování 

pož. prevence. 

- další materiály, které má plk. Nejtek v el. formě, pošle mailem 

- seminář prevence KhK: 

 - termín 21. – 22. 2. 2020 (PA-SO), UPO VP – zajistí plk. Nejtek 

 - možný program:  - ubytování kvůli probíhajícímu kurzu možné až před večeří 

- školení: otázky Preventista II. – opakování  v kontextu s náplní 

práce RPVČ SDH na obcích a s čím se mohou setkat + výklad 

pojmů. Přednese plk. Nejtek. 

- prohlídka Stavby roku 2019 – Lezeckého polygonu – termín 

domluví plk. Mgr. Pavel Nejtek   

- názorná ukázka ze života – co preventista musí vědět a vidět 

při kontrole na stavbě (situace v budovách, se kterými mohou 

preventisté přijít do kontaktu MŠ, kostel,... upřesní se). – plk. 

Nejtek 

 

- další materiály, které zpracovává HZS KhK doveze plk. Nejtek. Návrh aby se 

na OSH udělala zásobárna pro práci PVČ, které si budou moci obce zakoupit 

pro své besedy. 

- pokud se najdou finance, snad by se zadařilo sehnat hlásiče kouře za velmi příznivou cenu 

(cca 120,-). Možnost dát jako cenu při POODM KhK, při besedách a akcích obce, sboru se 

zaměřením na PVČ. 

 

Setkání zakončil v 18 hodin br. Vrba. 

 

Zapsala:  22.10.2019, Š. Muzikářová 

Kontrola: 23.10.2019,  J. Vrba                                                       

 


