
Zápis z jednání Okresní odborné rady prevence Rychnov nad Kněžnou  

4.11.2018 

 

Omluveni: Rambousek Josef okr. č. 2 Opočno 

                  Řízek Miloslav okr- č. 19 Bolehošť 

                    

Nepřítomen:    Okrsek č. 1 Rychnov n.K., okrsek č. 3 Týniště n. O., okrsek č. 8 Voděrdy 

                        Okrsek č. 12 Častolovice, okrsek č. 13 Rokytnice v O.h., okrsek č. 15 Olešnice v O.h. 

                        Okrsek č. 17 

Hosté:  

Mgr. pl. Nejtek Pavel… HZS HK 

Křížek Petr SDH Osečnice 

Chocholouš Karel, Chocholoušová Lenka SDH Kvasiny 

Martincová Jitka kancelář OSH RK 

Program:  

1. Informace z jednání KORP z 23.10.2018 

2. POODM 2019 

3. Různé 

Role zapisovatelky se ujala: Martincová Jitka 

1. Informace z jednání KORP z 23.10.2018 

 

Br. Ulrych Stanislav informoval o jednání KORP: 
 
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. 
 
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. 
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. 
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. Proto rada KORP nejvíce doporučuje referentům preventivně 
výchovné činnosti osobní kontakt a nabídku zapojení do POODM 2019 
 
K připravované příručce se vyjádřil pl. Nejtek, připomněl tři směry: 
Ochrana obyvatel 
Požární ochrana 
První pomoc 
Zároveň řekl, že v tomto směru je plno možností jak se věnovat besedám s občany a plno 
práce pro preventivně výchovné techniky. A je připravovaná i elektronická verze příručky. 
Kontakt na Mgr. pl. Nejtka  Pavla 724 180 182 pavel.nejtek@hkk.uzscr.cz 

 

2. POODM 2019  

 
Ulrych Stanislav seznámil s novými propozicemi soutěže a upozornil, že formulář na 

souhlas vůči směrnici GPDR účastníci škol nemusí podepisovat, protože ve školách je  

toto zajištěno. Jinak tlumočil znovu doporučení osobního kontaktu návštěvu školy, 

pomoc s případným vyhodnocením a předáním prací do kanceláře OSH.  

Dále doporučil členům OORP kontakt se sborovými preventivně výchovnými 

techniky, kteří mohou být nápomocni v osobních návštěvách škol atd. 

Ses. Martincová materiál předala a slíbila ještě zaslání emailem. 

 

3. Různé 

a) Plán práce 2019 
22.2.-23.2. seminář KORP v Poříčí 

11. 3.  pondělí v 17 hod - jednání ORP zasedací místnost OSH RK 

Květen na HZS -  vyhodnocení POODM 2019, spojené s jednáním ORP (termín se 

upřesní) 

20. - 27.7. července Tábor – Chata Radost Deštné 

20. října 2019 neděle 8,00 jednání ORP, od 9,00 hod seminář  

 

b) Tábor v termínu  20.-27. červenec 2019 

Ses. Martincová navrhla přítomným zorganizovat tábor, soustředění pro 

děti. 
Chata Radost v Deštném, solidní ceny, standard ubytování, dobře vaří dle 

informací. Zatím rezervují termín 20. až 27.7.2019 je to od soboty do 
soboty.  Představa je taková 50 dětí a asi deset vedoucích. 

V případě souhlasu rozešle informace, na které potřebuje odpověď a 

závazně, kdo se zapojí na celý týden, v případě kolik dětí si vezme sebou. 
Po té bude svolána schůzka a organizační výbor začne připravovat náplň a 

potřebné dokumenty k táboru. 



Dále informovala, že vzhledem k sedmidennímu turnusu, musí splňovat 

podmínky a jako hlavní vedoucí přislíbil účast Karel Chocholouš 
z Kvasin, který má správné oprávnění. 

Zúčastnění návrh přijali. 

Ses. Martincová rozešle podrobnosti a termín, do kdy se musí zájemci 
přihlásit – závazně. 

 

 

c) Civilní ochrana, obrana.  

Ses. Martincová představila br. Petra Křížka, který se krátce představil a 
seznámil přítomné se svými zkušenostmi a získanými znalostmi z oblasti 

civilní ochrany, kde upozornil, že v dnešní době tento směr má svoje 

místo u dobrovolných hasičů obzvlášť. 
Ve své vizi shromáždí lidi se stejným zájmem a bude se této oblasti pod 

hlavičkou SH ČMS OSH Rychnov nad Kněžnou věnovat.  

Ses. Martincová uvedla, že postup bude asi následující. Zjistí se zájemci o 
tuto činnost a 14.12. a v případě zájmu se  na jednání VV OSH se předloží 

návrh na vznik Rady Civilní ochrany 
Ses. Martincová uvedla, že obešle a  zjistí zájemce o tuto činnost 

 

d) Televize a hasiči 

Pl. Nejtek uvedl, že každý měsíc je na televizní stanici vysílání o hasičích, 

hasičských tématech. 
 

e) Seminář v Poříčí v roce 2019 

Br. Ulrych uvedl, že by byl rád, aby se zúčastnilo více lidí, kteří se 
zúčastní semináře v dalším roce který se koná 22.2. až 23.2.  

Termín hlásí včas, aby zúčastněni s tímto termínem mohli počítat 

 

f) Seminář pro preventivně výchovné techniky 

Br. Ulrych všechny následně pozval na seminář prevence, který začne po 
skončení jednání. 

 

Zapsala: Martincová Jitka 

 

Schválil a ověřil: Ulrych Josef 


