
Zápis ze zasedání krajské odborné rady prevence Královéhradeckého kraje, 

konané dne 26. 5. 2020 v Bílých Poličanech 
 

Přítomní: br. Vrba J. a s. Muzikářová Š. (vedoucí a zástupce KORP) 

  plk. Mgr. Pavel Nejtek (HZS KhK, Odbor prevence) 

br. Novotný K. – HK 

  br. Ulrych S. a s. Chocholoušková L. – RnK 

  br. Beran J. – NA 

  br. Zouhar L. a br. Palička R. – JC 

  br. Řehůřek P. a br. Švanda J. a br. Dufka M. – TU 

 

Omluveni: br. Gregor M., s. Martincová J., s. Steinerová E., br. Ing. Vondruška V., br. Kraus F. 

 

Hosté:  br. Orsák J. a s. Volšičková A. (starosta KSH KhK) 

  br. Kraus I. (OSH Náchod) 

 

 

1) Br. Vrba přivítal přítomné hosty a členy rady a v 16:10 a zahájil zasedání. 

Zapisovatelkou určil s. Muzikářovou a ověřovateli br. Švandu a Ulrycha. 

Hlavním bodem setkání byla volba vedoucího KORP pro období 2020 – 2025. 

  

2) S. Muzikářová připomněla pro kontrolu zápis z minulého setkání konaného v únoru na UPO HZS 

Velké Poříčí. Tj. návrh na složení volební komise – předseda br. Švanda, členové br. Ulrych a Beran. 

Jednotlivé OORP se vyslovily a přednesly návrhy na vedoucího KORP. 

 

3) Navržená volební komise z února (Švanda, Ulrych a Beran) byla jednohlasně schválena (15-0-0)    
a začala pracovat.  

Návrhy na vedoucího KORP jednotlivé OORP zopakovaly a potvrdily své návrhy. Navržen byl br. 

Dufka z OORP Trutnov a jednohlasně byl zvolen (15-0-0). 

K postu zástupce se vyjádřily jednotlivé OORP a vyslovily se pro s. Muzikářovou, ta byla zvolena  

(14-0-1). 

Výsledky volby dát do zápis a návrh pro VV KSH KhK. 

Br. Vrba pogratuloval svému nástupci ke zvolení a přál mu hodně elánu, pevné nervy a aby jej to stále 

bavilo. 

Br. Dufka poděkoval br. Vrbovi za odvedou práci a výborné vedení naší rady. 

 

4) Nového vedoucího KORP uvedl do funkce br. Orsák. Po gratuloval mu a motivoval jej ke stejně 

dobré práci jako br. Vrba. 

- Dále přítomné informoval o blížícím se VV ÚHS dne 4.6.2020. 

- O projednávání návrhu ve Sněmovně, aby vedoucí dětí a mládeže, kteří se jim věnují celý rok měli 5 

dní placené dovolené navíc hrazené státem. (29.5.2020 schváleno, ještě to musí projít Senátem a 

podepsat prezident). 

- MŠMT – KSH zažádalo o možnost vyčerpat peníze, které se nevyčerpaly v roce 2019 na nový sklad-

zázemí pro potřeby tábora v areálu B. Poličan. 

- dotace KhK – možnost žádání SDH na stejnou činnost i příští rok, pracovní skupina Machačová-

Volšičková-Kligl. 

 

5) Vyhodnocení POODM KSH proběhne 6. 10. 2020 cca 10:00 – čas se upřesní, datum je dané. 

OSH mají vyhodnotit do 25. 9. 2020.  Termín vyhodnocení v ÚORP zatím nevíme, ale vyhodnotit je 

mají do 11. 11. 2020 a předat vítězům 27. 11. 2020 v CHH Přibyslav. 

Předání cen za krajské kolo proběhne xxxxxxxxx? 

 



6) Zkušenosti s používáním Příručky pro občany a mládež a Pro seniory. Využití ostatních 

propagačních materiálů  (Bezpečná domácnost, Požární bezpečnost domácnosti, Sucho, …). Příprava a 

tisk nových materiálů pro děti - plk. Nejtek  

 
 1) Brožura Bezpečná domácnost – otázka ,,Jak ji dostat k seniorům?“ Ideálně přes děti. A zde 

se dostáváme ke dvěma možnostem.  

a) Děti v SDH ji dostanou a přinesou domů, vyplní s prarodiči,.. a po cca měsíci 

přinesou na kontrolu a vyhodnocení na schůzku mladých hasičů. S vedoucími ji projdou a 

opravenou přinesou zpět domů, kde už zůstane. 

b) děti ze škol, vhodná se jeví 2. třída ZŠ - na návštěvě Hasíka, nebo preventista obce 

zajde do škol, kde předá brožurky, může se domluvit na kontrolní návštěvě, pokud bude zájem 

ze strany školy.  

Důležité je, aby se brožurky dostaly k dětem na hasičských kroužcích.  

Přítomní se dohodli, že jsou pro papírovou formu, neboť cílem je, aby s tím pracovali děti společně se 

seniory a vrátilo se jim to zpět pro kontrolu a zpětnou vazbu. 

Správné řešení = se správnými odpověďmi bude brožurka též vyhotovena (pro učitele/vedoucí 

mládeže) v poměru cca 1ks na 50ks nevyplněných. 

 

Každá OORP zjistí kolik má v okrese oddílů MH  s ,,mladšími“  a bude se počítat cca 10ks na oddíl, 

s tím, že počítáme objem na 3 roky. (počet oddílů mladších x 10ks x 3roky).  

Počty zašle vedoucí OORP do 6. 6. 2020 na KSH Anně Volšičkové.  

Cena za kus se bude odvíjet podle množství. 

Poté se vše předá grafikovi. 

 

 2) Plk. Nejtek předal ,,skládačky“ (Požární bezpečnost domácnosti, Sucho, Bytový dům…) 

 Projít si je a napsat připomínky do 6. 6. 2020 na KSH A. Volšičkové. 

 

 3) Problematika Zdroje požárních vod 

 => kolik je potřeba vody na uhašení 1 ha lesa? (Cca 90 m3). Kolik na pole na tovární halu? 

 Jak určit zdroje PV v obci? 

 Je třeba vymyslet metodiku.  

 Plk. Nejtek pošle podklady členům KORP do 6. 6. 2020 

 

7) OORP Trutnov navrhla, aby se využila účast POODM k hodnocení ve hře Plamen. V okresech 

kolech není, aby byly samostatné body za účast v POODM. 

Nyní to je tak, že kdo se zúčastní, tak má částečné splněn bod 4.  

KORP KhK navrhuje vyjmout POODM z bodu 4 a uvést jako samostatný bod č. 5.  Aby účast 

v POODM měla stejnou váhu jako bod 3 – plněné specializací/odborností.  

 

8) Různé 

Br. Beran připomněl svůj návrh na jmenování br. Vrby čestným členem KORP. Odpověděl br. J. 

Orsák, že je vše v běhu. 

 

 

Setkání bylo ukončeno v 18:10. 

 

Zapsala s. Š. Muzikářová, 1. 6. 2020 

Kontrola br. J. Švanda, ……………   

     br. S. Ulrych ……………. 

 


