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.

4) Zápisy z jednotlivých okresních odborných rad prevence – přednesli zástupci.
Elektronická verze odeslána br. Vrbovi. Dodatečně pošlou ORP Hradec Králové, Jičín a
Trutnov. Trutnov předložil v písemné podobě.
5) Nové materiály od paní inženýrky Kalvárové – budou představeny na ÚORP, br. Vrba
pošle informaci e-mailem.
Budou připraveny nové testové otázky.
Předána příručka ,,Než si doma zatopíme“ kterou vydalo SK ČR.
6) POODM 2019 – 45. ročník
- zprávy z jednotlivých OSH. Vhodné oslovit školy e-mailem s propozicemi. Nejvíce se
osvědčila osobní návštěva referenta PVČ s představením soutěže a vysvětlením podmínek
účasti.
7) Plán práce na rok 2019
- setkání OORP ve Velkém Poříčí, předběžný termín 22. – 23. 2. 2019, p. Nejtek zajistí a
potvrdí. Navrhované téma – problematika požárních vod v obcích (p. Nejtek). Možná
prezentace fy Feenix zabývající se sanacemi po požárech, povodních a živlech (br. Kraus).
- pravidelné schůze KORP
- termíny POODM s vyhlášením
8) Různé
Br. Orsák – brzy bude k připomínkování nový ,,hasičský“ zákon, čeká se až vyjde
Br. Kraus – představil fy Feenix, která měla prezentaci na semináři prevence OORP Náchod.
Společnost se zabývá sanacemi po požárech, povodních, živlech obecně. Kompletně mohou
zařídit sanaci, komunikaci s pojišťovnou atd., vše na smlouvu/klíč.
Zapsala: s. Muzikářová, 27. 10. 2018
Ověřil: br. Vrba, 28.10.2018

