
Zápis ze setkání Okresních odborných rad Královéhradeckého kraje,  

konané dne 21. - 22. 2. 2020 na HZS Velké Poříčí 

 

Dnešní setkání OORP KhK bylo výjimečné hned z několika hledisek. 

1) se jednalo o poslední setkání OORP KhK v období 2015-2020. 

2) Členové KORP obdrželi z rukou vedoucího KSH p. Orsáka a vedoucího OORP Náchod a 

zástupce HZS Velké Poříčí p. Krause ,,poděkování“ za odvedenou práci. 

3) Vedoucí KORP, br. Vrba, dostal poděkování a dárkový koš od KSH. 

4) Členové KORP a přátelé se rozhodli a ještě dohromady za sebe a radu poděkují br. Vrbovi 

za obětavou a příkladnou práci a předali mu květinu a dárkový koš. 

5) Dále byli odměněni i zasloužilí členové rady, paní Marie Kneifelová (HK) a pan Josef Petr 

(JC) k poděkování obdrželi i dárkový košík a květinu od KSH. 

6) Br. Beran (NA) podal návrh na udělení čestného členství v KORP KhK současnému 

vedoucímu br. Jaroslavu Vrbovi po skončení volebního období. Přítomný p. Orsák, vedoucí 

KSH, poděkoval za tuto nabídku a kladně se vyjádřil s tím, aby byl požadavek předán VV 

KSH KhK ke schválení. Přítomní členové všech OORP byli pro (viz. prezenční listina). 

 

Zápis ze schůze KORP KhK, konané dne 21.2.2020 na HZS Velké Poříčí, při setkání 

Okresních odborných rad KhK 

 

Přítomní: 

Vrba Jaroslav – vedoucí KORP 

Muzikářová Štěpánka – zástupce vedoucího KORP, okr. Náchod 

Beran Josef – zástupce vedoucího OORK Náchod 

Řehůřek Petr – vedoucí OORP Trutnov 

Švanda Jaroslav – zástupce vedoucího OORP Trutnov 

Zouhar Luděk – vedoucí OORP Jičín 

Petr Josef – zástupce vedoucího OORP Jičín 

Gregor Miloš – vedoucí OOPR Hradec Králové 

Ulrych Stanislav – vedoucí OORP Rychnov nad Kněžnou 

 

Zapisovatel – Muzikářová Štěpánka 

Ověřovatelé – Řehůřek Petr a Zouhar Luděk 

 

Po poděkování probíhaly přednášky a sešla se KORP KhK. 

Hlavním bodem dnešní schůze bylo jednání Krajské rady prevence k projednání  a přichystání 

blížících se voleb. Pro svolání schůze hlasovalo 9 – 0 – 0.  

 

Nejprve se ustavila Návrhové a volební komise pro volbu vedoucího KORP KhK 2020-2024. 

Byli do ní navrženi Švanda Jaroslav, Ulrych Stanislav a Beran Josef.  

Navržení členové byli zvoleni 9 – 0 – 0. 

 

Komise ihned začala konat a zpracovala návrh na nového vedoucího KORP, který bude 31. 3. 

2020 na řádném zasedání KORP stávajících a nových členů projednán a bude-li schválen, 

předloží se VV KSH KhK. 

Stávající OORP mohly podávat podněty, které byly dnes předneseny. 

 

Okres Trutnov přednesl a představil, pana Milana Dufku. Pan Dufka pracuje v oblasti požární 

prevence od roku 1981 (v důlním průmyslu – Důl Stachanov a Kateřina v Radvanicích), též 



jako preventista pro obec, dále je nositelem OZO – Preventista I., revizním technikem PHP a 

pravidelně se zúčastňuje zasedání OORP Trutnov. 

Okres Hradec Králové, navrhl stávajícího vedoucího br. Vrbu, ten poděkoval, ale vzdal se ve 

prospěch p. Dufky. 

Okres Náchod, nenavrhl kandidáta, podpořil návrh OORP Trutnov. 

Okres Jičín, nenavrhl kandidáta, podpořil návrh OORP Trutnov. 

Okres Rychnov nad Kněžnou, nenavrhl kandidáta, podpořil návrh OORP Trutnov. 

 

S tímto návrhem byli ihned seznámeni členové všech OORP KhK přítomných na Setkání 

OORP KhK. Seznam členů viz. prezenční listina. 

Dnes se tedy nejednalo o volby nového vedoucího KORP, ale o přednesení návrhů. 

 

Celkově se setkání vydařilo, přednášky byly kvalitně zpracované a přinesly mnoho poznatků. 

Někdo si je osvěžil, pro někoho novinky. Velmi se líbila prohlídka Stavby roku 2019, nového 

Lezeckého polygonu v UPO, která zakončila vzdělávací část pátečního dne. 

 

Zapsala:  Š. Muzikářová, dne 9.3.2020 

Ověřili:  L. Zouhar, dne…………….. 

   P. Řehůřek, dne …………… 

 

 

 


