Zápis z porady KORP KhK, Bílé Poličany, 8. 11. 2016

Zápis z porady Krajské odborné rady prevence Královéhradeckého kraje,
konané dne 8. 11. 2016 od 16 hodin v ÚHŠ Bílé Poličany
Přítomni:

br. Vrba Jan
s. Muzikářová Š.
Ing. Petrák Josef
s. Kneiflová Marie
br. Macháček Josef
br. Švanda Jaroslav
br. Řehůřek Petr
br. Zouhar Luděk
s. Dytrtová Helena

vedoucí KORP KhK
zástupce vedoucího KORP KhK, okres Náchod
HZS KhK
okres Hradec Králové
okres Hradec Králové
okres Trutnov
okres Trutnov
okres Jičín
okres Rychnov n. Kněžnou

Hosté:

br. Orsák Jiří

starosta KSH KhK

Omluveni:

br. Kraus František
br. Petr Josef

okres Náchod
okres Jičín

Přítomné přivítal a seznámil s plánem porady vedoucí rady br. Vrba.
1) Zprávy ze setkání ÚORP.
- Bohužel, pro nemoc vedoucího ÚORP se setkání nekonalo. Informace budou podány elektronickou cestou.
2) Spolupráce s OÚ, možnosti zajišťování školení v oblasti pož. prevence pro zaměstnance OÚ, preventivní kontroly v zařízeních
ve správě obce.
- Většinou záleží na spolupráci s OÚ, tj. někde si chce a školí zaměstnance sám starosta/starostka. Ohledně kontroly
budov ve vlastnictví obce – někde si obce najímají externí subjekty na kontrolu, která se pojila s vyhotovením požární
dokumentace staveb. Zde se otevírá možnost do budoucna ušetřit fin. prostředky, hlavně na menších obcích. Situace je různá,
záleží na domluvě, ochotě a možnostech OÚ a preventisty obce.
3) Požární ochrana očima dětí 2017.
- Změny pro letošní rok se týkají především kategorie K, rozdělení na K1 a K2, které lépe vystihuje věkovou strukturu
soutěžících s tělesným handicapem.
Br. Macháček představil možnost propagace soutěže formou článku ve Zpravodaji Mikroregionu obcí pam. zóny 1866, inspirace
pro další. Další členové se shodli na potřebě spolupráce jak s oddílem mládeže HM, tak i oslovit ředitele mateřských a základních
škol.
Br. Řehůřek připomněl, oslovení i středních škol pro digitálních tvorbu.
S. Muzikářová navrhla možnost vyhodnocení a propagaci POOD – vzít obrázky na VVH sboru a nechat členy, častokrát též
rodiče, anonymně hodnotit, a dle pořadí udělit ceny a nejlepší práce se odeslat na OSH.
Všichni jsme se shodli, že ocenění všech soutěžících malou pozorností je milé a motivující.
4) Jak je uskutečňována besední činnost se seniory v obcích, na ZŠ a MS, a členů SDH v pož. prevenci?
- add senioři: navštívit klub důchodců, dům seniorů, příp. oslovit jiný spolek a domluvit se na přednášce na aktuální téma
(komíny, revize kotlů, pálení trávy atd.)
- v rámci sboru možnost vystoupit na pravidelných schůzkách v klubovně, nebo pro širší členskou základnu na VVH.
Ohledně školení jednotky SDH je třeba, aby jmenovaný preventista měl možnost školit členy měl možnost seznámit členy
jednotky sboru s prevencí, práce preventisty, seznámit je s novými věci ohledně požární bezpečnosti atp., požádat je o možnou
spolupráci při návštěvách škol, školek, seniorů. Při prezentaci prevence vyzkoušet jejich znalosti ohledně požární bezpečnosti
formou zkušebního testu a vysvětlit jim řádně případné chyby. Zimní období je ideální k pořádání besed s občany a členy sboru,
když to půjde, propojit i s represí. Cca na 1 hodinu.
Br. Vrba pošle pro inspiraci a využití soubor preventivních otázek a metod. listů prevence – splněno obratem.
5) Setkání OORP KhK v předjarním období 2017.
Navrhnut termín:
24. - 25. 2. 2017 od 15 hodin.
Návrh programu:
Informace z odboru prevence KZHS KhK
Vytváření testových otázek výpočetní technikou
Metodické listy pro preventisty
Témata pro školení členů SDH
Výměna zkušeností – videa, fotky z činnosti RPVČ
Navržena přednáška společnosti Assa-Abloy (bývalá FAB) – návrh Ing. Petráka, uvítáno a schváleno.
Termín schválen a pan Ing. Petrák zamluvil prostory ve Velkém Poříčí. Návrh programu schválen.
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6) Činnost jednotlivých OORP.
- Vedoucí rady seznámil s činností jednotlivých rad dle došlých zpráv. Některé okresy posílají zápis pravidelně po svých
radách. Okr. Náchod se schází cca 1x měsíc a posílá zprávu. Okr. Trutnov se schází 4x do roka + 2x ročně na seminářích + při
vyhodnocení soutěže POOD a při předání odměn za tuto soutěž, informoval br. Řehůřek. Okr. Rychnov n. K. se schází dle
potřeby, tj. 3 -4x ročně, ústně poreferovala s. Dytrtová. OORP HK se sešla 2x. Porady se zaměřily na POOD tzn. vyhodnocení
loňského ročníku a příprava na další ročník. Projednával se i způsob vedení seminářů preventistů. V různém jsme pak narazili na
tématiku komínů, kotlů, atd. informoval br. Macháček.
7) Vytváření testových otázek výpočetní technikou. Praktické ukázky.
Vedoucí rady názorně předvedl, jak funguje systém pro vytváření testových otázek pomocí softwaru (členům rady
zasláno e-mailem cca na konci června 2016). Pokaždé se vytvoří nová verze testu, tedy vznikne i nová tabulka se správnými
odpověďmi. Pro správné zobrazení je třeba v záložce ,Zobrazení´ zapnout makra.
Informace a ukázka velmi kladně přijaty a kvitovány. Možnost vytvoření si testů pro školení JSDH, tak i pro získání odbornosti
Preventista SH ČMS.
8) Předložen návrh rozpočtu pro rok 2017 KORP KhK k KSH KhK.
Návrh pro činnost KORP KhK 2017 podána ve výši 20 000,-.
- POOD – 10 000,- Setkání OORP KhK ve Velkém Poříčí – 8 000,- Schůzová činnost - 2 000,Návrh jednohlasně podpořen, čekáme na vyjádření KSH KhK.
9) Plán práce KORP KhK na rok 2017.
Bude vycházet z plánu práce ÚORP. Br. Vrba po obdržení plánu práce ÚORP přizpůsobí plánu KORP a členům jej pošle
elektronickou formou. Dopředu se avizují schůzky po setkání ÚORP.
10) Získání Brožur pro seniory, které vznikly ve spolupráci HZS + KSH + KORP Pardubického kraje.
Br. Vrbovi a KSH KhK se podařilo získat cca 300 brožur, které jsou pro nás v tisku. Královehradecký kraj se částečně
spoluúčastnil při financování této brožury pro KORP Královehradeckého kraje. Na přední deskách umístěn logotyp
Královéhradeckého kraje.
Podmínkou byla možnost změny logotypu Pardubického kraje za logotyp Královéhradeckého kraje a loga sdružení.
Souhlasili, brožury se dovezou k panu Ing. Petrákovi. Distribuce dál proběhne po novém roce (2017).
Další informace:
- 19. 11. 2016 – Shromáždění delegátů KhK + vedoucích okresních odborných rad v Bílých Poličanech
- Br. Orsák poděkoval Ing. Petrákovi za zaslání ,,Souhrnu k nově požadovaným Revizím kotlů na tuhá paliva“. Materiál je velmi
pěkně a výstižně zpracován, rada velmi dobře kvitovala. Pan Petrák souhlasil s dalším šířením. Br. Orsák se dotázal, zda-li by
nebyl též podobný Souhrn ke každoroční potřebě revizi komínů. Pan Ing. Petrák přislíbil.
- Br. Řehůřek informoval o nově zřizovaném oboru Požární Ochrana na Integrované střední škole v Semilech. Obor bude otvírán
pro nový školní rok 2017/2018.
- Br. Orsák informoval o nových webech.
- adresa www.dh.cz zanedlouho již nebude aktivní. Odkaz na nové stránky bude včas zveřejněn.
- CHH Přibyslav aktualizovala své stránky.
- nově byly schváleny lodičky do výstroje členů SH a pro ženy šaty.
- dále je možné nově zakoupit polokošile. Modrá barva pro všechny hasiče a červená barva pro rozhodčí.
Další termín setkání KORP je naplánováno na 24. 2. 2017 k příležitosti setkání OORP KhK.
Na závěr vedoucí rady popřál všem přítomným krásné prožití Vánoc a ať se ve zdraví sejdeme v novém roce.
Zapsala: s. Štěpánka Muzikářová (11. 11. 2016, aktualizovala 5. 12. 2016)
Ověřili: br. Petr Řehůřek (14. 11. 2016)
br. Josef Macháček (11. 11. 2016)
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