
Zápis z jednání OORP ze dne 15.2.2011 

 

Přítomni : P. Řehůřek, D. Beránek, J. Šibrava, L. Votoček, L. Tykal,       

V. Suchý 

Hosté :  J. Vrba, P. Kuřitka 

Omluveni :  M. Dvořák, Z. Kraus, M. Lichá, M. Paulů 

 

Program jednání :  

1) Informace o soutěži POOD 

2) Příprava semináře a organizační zajištění 

3) Různé 

 

K bodu 1. 

                  P. Řehůřek informoval přítomné o průběhu soutěže POOD. Dále 

informoval o zapojení médií do této soutěže kvůli většímu zviditelnění.  

Následovně ostatní členové OORP informovali průběh této soutěže 

v jednotlivých okrscích. 

J. Vrba přítomné seznámil se záměrem o zkvalitnění této soutěže a o novou 

kategorii FOTO-VIDEO. Nastínil, jakým způsobem by se tato kategorie měla 

ubírat, a dále představil neoficiální podmínky této soutěže. J. Vrba přítomné 

požádal o vyzkoušení této kategorie v našem okrese a požádal OORP o oslovení 

některých škol jestli by se nechtěli mimo hlavní soutěž POOD zapojit do tohoto 

projektu. 

 

 



 

K bodu 2. 

                 P. Řehůřek informoval přítomné o konání Semináře pro RPVČ, které 

proběhne dle plánu 15. března 2011 na stanici HZS v Trutnově od 15:00 hod. a o 

zajištění lektorského sboru na toto školení. P. Kuřitka navrhl témata tohoto 

školení a počet lektorů. OORP schválila záměr o nezvyšování kvalifikace na 

tomto jarním školení. Zvyšování kvalifikace proběhne až na podzimním semináři 

pro RPVČ. Při tomto jarním semináři budou podrobeni testu s následným 

podrobným výkladem pouze nový RPVČ. P. Řehůřek dále informoval přítomné o 

přípravách semináře pro RPVČ které bude dvoudenní, a probíhat bude dle plánu 

7-8. října 2011.       

 

K bodu 3. 

                 J. Vrba seznámil přítomné o připravovaném školení Okresních 

odborných rad prevence Královehradeckého kraje, které se uskuteční 1-2. dubna 

2011 ve Velkém Poříčí u Hronova. 

  L. Votoček nastínil problematiku nadzemních hydrantů a jejich kontrolou. 

Podal návrh zmínit se o tomto problému na připravovaném semináři pro RPVČ. 

Na toto téma se strhla velká diskuze a bylo konstatováno, že tento problém 

bude hlouběji probírán až na podzimním semináři pro RPVČ. 

 

Jednání skončilo v 17:00 hod. 

 

Zapisovatel: David Beránek 

Ověřovatel zápisu: Petr Řehůřek 


