Zápis ze setkání KORP KHk, 25. 2. 2017, Velké Poříčí

Zápis ze setkání Krajské odborné rady prevence Královéhradeckého kraje,
25. únor 2017, Velké Poříčí
Přítomni:

vedoucí KORP br. Jaroslav Vrba, s. Š. Muzikářová (zástupce, Náchod),
s. M. Kneifelová (Hradec Králové), br. P. Řehůřek (Trutnov), s. H. Dytrtová
(Rychnov n. K.), br. L. Zouhar (Jičín)
Omluveni:
ostatní členové rady (F. Kraus - Náchod, J. Švanda – Trutnov, J. Macháček –
Hradec Králové, J. Petr– Jičín, J. Šanda – Rychnov n. K.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomné přivítal vedoucí rady br. Jaroslav Vrba.
- zápisem pověřil s. Muzikářovou, kontrolou br. Řehůřka a Zouhara.
- informoval o úspěšném splnění plánu práce z roku 2016.
- v metodickém pokynu soutěže POOD přibylo rozdělení kategorií ZUŠ (ZUŠ1, ZUŠ2 a K
(K1, K2), celkový počet čítá 10 kategorií.
- oproti minulým letům je nově graficky zpracováno logo soutěže, každý rok bude jiná
barevná kombinace. S novým logem budou vytištěny diplomy atd.
- letos přibylo doplnění názvu soutěže o ,,mládež“ => Požární ochrana očima dětí a
mládeže.
- letos se jedná o 43. ročník
- 11. dubna 2017 proběhne výběr a vyhodnocení děl na krajské úrovni, zároveň proběhne i
setkání KORP, místo konání KSH KHk v Trutnově. OORP + OORM
vyhodnotí díla dle svých termínů.
- 26. května 2017 proběhne slavnostní vyhlášení KSH KHk v ÚHS v Bílých Poličanech.
- Besedy se seniory – potřeba navázat kontakty s předsedy klubů důchodců, s domy seniorů
atd. Domluvit si čas a přednést krátkou přednášku (hasicí přístroje, kuchyň,
kontroly komínů, objasnit kontroly kotlů, jarní vypalování trávy atd.)
- Hasičské myši – nový výukový materiál HZS, lze dobře využít na kroužku mladých hasičů
při vzdělávání a plnění odborností Preventista a Preventista junior atd.
- Přehled odborností – poslat br. Vrbovi e-mailem, kdo neměl fyzicky na setkání.
- Brožury od pardubického kraje pro seniory, vzít 2-3 ks na setkání se seniory a po besedě je
tam nechat. -> br. Vrba. Ing. Petrák předal KSH 300 výtisků na tuto činnost.
Pro každou OORP 60ks.
- Školení preventistů v nejbližší době:
- Rychnov n. K. – 8. dubna 2017
- Jičín – 8. dubna 2017, za pomoci využití nových verzí testů
- Trutnov – 8. dubna, setkání prevence + testy
- Náchod – podzim 2017 s testy

Zapsala:
Kontrola:

s. Muzikářová, dne 9. 3. 2017
br. Řehůřek, souhlasí 9. 3. 2017
br. Zouhar
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