Zápi s ze setkání KORP KhK, 24.10.2017

Zápis ze setkání Krajské odborné rady prevence Královéhradeckého kraje,
konané dne 24. října 2017 v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomní:
Hosté:

br. J. Vrba, p. Mgr. plk. Pavel Nejtek (HZS KhK – Odbor prevence a kriz. řízení),
br. J. Petr (JC), br. L. Zouhar (JC), br. J. Švanda (TU), br. S. Ulrych(RnK), br. J. Macháček(HK),
s. Š. Muzikářová (NA), br. F. Kraus (NA)
br. J. Orsák (KSH KhK), s. Martina Machačová (KSK KhK)

Přítomné přivítal vedoucí rady br. Jaroslav Vrba.
- zápisem pověřil s. Muzikářovou, kontrolou br. F. Krause.
- představil členům rady nového zástupce HZS pana Mgr. plk. Pavla Nejtka, který nahradil pana Ing.arch
plk. Josefa Petráka a naopak představil radu panu plk. Nejtkovi. Pan plukovník nastínil svou vizi práce
a jedinečnou možnost vybudovat tým pro další produktivní práci.
Dále br. Vrba představil:
- letošní ročník Požární ochrany očima dětí. Upozornil na rozeslání propozic mailem.
- preventivně výchovná činnost by se neměla soustředit pouze na děti, ale též na seniory. Pro tyto potřeby je
k dispozici na jednotlivých OSH Příručka pro seniory a nově bude vydána i Příručka pro občany. Velice vhodné
je nabídnou a získávat pro tuto práci ženy.
- S nadcházející topnou sezónou se můžeme seznámit nově s brožurou Než si doma zatopíme od Společenstva
kominíků ČR. (ISBN 978-80-260-9170-7)
Proběhla diskuze k probíraným materiálům (brožury, záložky). Jakou zvolit koncepci postupu k získání
vhodných podmínek pro tvorbu a tisk. Aktuální brožura Příručka pro seniory a Příručka pro občany, kterou by
br. Vrba rád objednal 300 ks na KSH (P.p. seniory by na OSH již měla být). A nově od roku 2018 skládačky
(dům a panelový dům) v objemu 10-15 000 ks. Pan plukovník Nejtek dodal, že obvykle nemá cenu zahajovat
tisk, pokud zakázka nečiní cca 50.000kč. Br. Orsák se bude účastnit ÚVV, kde přednese požadavek na investici
10.000kč za KSH na tisk prevenci.
Informace ze setkání ÚORP (br. Vrba):
- nově bude pořádán Ústřední seminář prevence pro vedoucí/zástupce KORP v Přibyslavi, termín cca
březen 2018.
- ,,brožura pro preventisty“, kterou má na starosti paní ing. Lucie Kalvárová, bude předělána do konce
roku 2017
- na radě vystoupil Mgr. plk.Radek Kislinger, příslušník MV GŘ HZS ČR, s návrhem na spolupráci rad
na nižších úrovních (např. OSH a HZS). Přijal nabídku od ved. ÚORP na jeho účast při jednáních
ÚORP.
je nutná reedice brožury od p. Nitry “Hasič a komín“, cena do 50Kč/ks. Bude předneseno na jednání
VV SHČMS 28.10.2017 a požádáno o dotaci na tuto reedici.
Informace z okresů:
Trutnov (přednesl br. Švanda):
- rada má nově 10 členů (z 11), s. Jitka Paťavová požádala o ukončení
- vedoucí br. Řehůřek požádal z osobních důvdů o uvolnění z funkce na dobu 1 roku), nahradil jej br.
Švanda, projednáno na OSH.
- plán práce: - požárovost na okrese
- POOD
- pravidelné schůze OORP
- přednášky a spolupráce s HZS
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Náchod (přednesl br. Kraus):
- rada má 15 členu dle okrsků
- setkává se pravidelně po měsíci
- každoroční zapojení do POOD vyneslo v roce 2017 úspěch v republikovém kole
- rada pořádá každý rok na podzim 2 denní seminář prevence ve Velkém Poříčí, kde probíhá školení
preventistů III. stupně (29 držitelů), II. stupně (34 držitelů) a I. stupně (14 držitelů), preventistů obce (14
držitelů) a referentů prevence (54 členů SDH).
Rychnov nad Kněžnou (přednesl br. Stanislav Ulrych):
- rada se každoročně zapojuje do POOD
- dne 14.6.2017 odstoupila z vedení rady paní H. Dytrtová a novým vedoucím se stal Stanislav Ulrych
- plán na nadcházející rok je propojení a apelace na preventivně výchovnou činnost v okrese
- na okrese je 25 preventistů III. stupně, 48 II.stupně
Hradec Králové (přednesl br. Macháček):
- rada se setkává 4x ročně (březen, duben, září a listopad)
- na minulém byl představen pracovní sešit ,,myšičky“
- probíhá příprava POOD, návštěvy škol
- seminář prevence se uskuteční OSH HK (nově chtějí březen/listopad 2018)
- dle nového plánu páce budou probíhat schůze rady 2x ročně (duben a září)
Jičín (přednesl br. Zouhar):
- vyhodnocení okresního kola POOD 2017 na OSH
- pravidelné schůze OORP
Plán práce KORP KhK 2018:
- vychází z ÚORP
- získávat pro preventivně výchovnou činnost více členů
- zaměřit se na práci se seniory, dětmi
- připravit seminář KORP – možný termín 23.2.-24.2.2018, Velké Poříčí, p. plk. Nejtek potvrdí termín.
Možná přednáška o elektro instalaci, fotovoltaice, hromosvodech. Br. Zouhar navrhuje zateplení budov
viz. neštěstí v Anglii 2017, br. Švanda navrhl šíření ohně materiály, příp. fotovoltaiku.
Od 1. 9. 2017 jsou v platnosti nové stanovy, mimo jiné je zde zanesen požadavek na potřebu zvolení
preventivně výchovného referenta do VV SDH.
Zapsala dne 31.10.2017 s. Š. Muzikářová
Kontrola 1. 11. 2017 br. Kraus
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