Zápis z jednání KORP ve Velkém Poříčí dne 23.února 2019
23. února

Velké Poříčí
10:00 hodin
1. Kontrola zápisu. Určení zapisovatele a kontroly zápisu
2. Vydání a distribuce Příručky pro občany a mládež a dalších materiálů
3. Vyhodnocení průběhu získávání odbornosti Preventista SDH III; II a I v roce 2018
4. Zhodnocení soutěže POODM, návrhy na radikální změnu soutěže od roku 2020
5. Diskuse
6. Závěr

Účast: dle prezenční listiny. Zastoupeny jsou všechny OORP.
Zápis provede Jaroslav Vrba a kontrolu zápisu Petr Řehůřek.
k bodu 1)
Na jednání KORP v Bílých Poličanech dne 23.10. 2018 projedala rada předložené návrhy Mgr.
plk. Pavla Nejtka na vydání nově navržených propagačních materiálů a dotisk Příručky pro
občany a mládež. Bylo objednáno pro každý okres po 150ks a 50ks pro KSH. Příručky byly do
dnešního dne dodány pro všechny ORP. Byly představeny skládanky Panelový dům a Bytový
dům, které obsahují jaká protipožární opatření musí v takových domech být. Skládánky byly
zde, ve Velkém Poříčí předány vedoucím OORP.
k bodu 2)
viz bod 1- kontrola zápisu. Tím byla distribuce propagačních materiálů splněna.
k bodu 3)
Ve všech OORP probíhá v současné době revize platných odborností Preventista SDH III.- II. –
I. stupně. Tento přehled ukázkově vede trutnovská rada prevence. Vedení jejich zpracování
bylo dáno k dispozici přítomným členům KORP.
k bodu 4)
V letošním roce probíhá již 45. ročník soutěže POODM. ÚORP se v současné době zabývá
změnou pravidel a hlavně náplně této soutěže. K této problematice zaujali členové KORP
aktivní přístup. Je konstatováno, že v posledních létech organizuje HZS ČR podobnou soutěž
pod názvem: Dávají za nás ruku do ohně. Tím vnášejí do škol určitý chaos, protože učitelé a
vedoucí kolektivů Mladých hasičů, nevědí, které soutěže se mají zúčastnit. Proto je navrženo
Petrem Řehůřkem z Trutnova, aby se soutěže periodicky střídaly. Co se týká náplně, není
jednoduché najít přijatelnou metodu. Uvidíme s čím přijdou na jednání ÚORP ostatní její
členové. Jednání proběhne 14.3.2019. Na příštím jednání KORP 19.3. 2019 v Bílých
Poličanech,se dovíme jakým směrem se bude soutěž POODM ubírat.
k bodu 5)
Luděk Zouhar: zmínil Hru Plamen, ve které jsou poměrně nízko bodovány otázky z oblasti
preventivní výchovy v požární ochraně. Děti a mládež, proto tuto problematiku zanedbávají.
Rada mládeže by měla tuto oblast změnit tak, aby otázky protipožární výchovy byly hodnoceny více
body.
plk.Pavel Nejtek doporučuje na jednání KORP projednat, které propagační materiály
v příštím období bude vhodné vydat. OORP by měly na svých jednáních zhodnotit materiály, které
dnes obdrželi .
Zapsal: Jaroslav Vrba

Kontrola zápisu: Petr Řehůřek

Zápis ze zasedání krajské odborné rady prevence Královéhradeckého kraje,
konané dne 23. 10. 2018 v Bílých Poličanech
Přítomní:

hosté:

Omluveni:

J. Vrba (vedoucí KORP)
plk. Mgr. P. Nejtek ( náměstek úseku prevence a CNP HZS KhK)
F. Kraus a Š. Muzikářová (okr. Náchod)
P. Řehůřek a J. Švanda (okr. Trutnov)
M. Kneiflová a J. Macháček (okr. Hradec Králové)
R. Steinerová a J. Petr (okr. Jičín)
S. Ulrych a J.Rambousek (okr. Rychnov nad Kněžnou)
J. Orsák (vedoucí KSH KhK)
M. Machačová (KSH KhK)
L. Zouhar (okr. Jičín)

Přítomné přivítal a schůzi zahájil vedoucí KORP br. J. Vrba, zápisem pověřil s. Muzikářovou.
1) Zasedání ÚORP proběhne ve čtvrtek 25.10. 2018 v náhradním termínu. O informacích
radu zpraví e-mailem.
V propozicích 45. ročníku POODM se letos objevil ,,souhlas,, k podepsání pro nečleny SH
ČMS, kolektivy mimo školské zařízení a nové členy. Počkáme na závěr ÚORP jak a komu
nechávat podepsat.
2) Příručka pro obyvatele/seniory
Stav na okresech se má následovně, příručky téměř rozebrány, rozdány. Je zájem o dotisk.
Jičín 150ks, Náchod 150ks, Rychnov n. Kněžnou 150ks, Trutnov 150ks, Hradec Králové
150ks, a KSH KhK 50ks, celkem 800ks. Rada se kloní k názvu ,,občané a mládež,,. Pan plk.
Nejtek na příručky finance jsou, spojí se objednávka z kraje Královéhradeckého a Pardubického, dojde ke snížení částky za kus.
Okr. Náchod distribuce publikací na VVH, školení Minimum a Vedoucí, ředitelé škol
navštěvovaných v rámci Hasíka a seminář prevence 2019.
Okr. Trutnov publikace rozdány, využívána elektronická forma, do škol, OÚ, knihoven.
Velmi dobře zpracovaná.
3) skládanka ,,panelový dům“ a ,,rodinný dům“
plk. Mgr. Nejtek představil rozpracovanou verzi, vychází z Příručky pro obyvatele - ze
základních preventivně požárních opatření. RD - hlásiče kouře, PHP, topidla, komín. PD –
PHP, sklep, šíře únikové cesty, domácnost, společné prostory. Rada by ráda před uvedením
do tisku viděla finální materiál kvůli velikosti písma atd. Materiál bude jistě přínosem při
osvětě.
Využíváno DVD ,,Štěstí přeje připraveným“ pro referenty prevence. Je možné kopírovat
doma a rozdat novým referentům prevence? P. Nejtek vyjádřil souhlas, neboť jsou videa
volně přístupná a stáhnutelná na internetu a domluví se s kolegy z výzkumného ústavu
v Lázních Bohdaneč, aby sdělili, kde jsou ke stažení jejich všechna videa s touto
problematikou. Informaci zašle e-mailem. Pokusí se zajistit po 2ks DVD/okres souhrn všech
videí, která byla natočena do teď.
P. Nejtek představil nový česko-polský projekt ,,Vím jak zabránit požáru“. Útlá
dvojjazyčná brožurka s vyobrazením pokojů v domě a místy nebezpečí požáru.

