
Zápis z jednání rady prevence ze dne 10. 2. 2015 
 
Přítomni: P. Řehůřek, J. Švanda, L. Tykal, V. Suchý,L.Dufka,J.Vrba 
Omluveni:  Mgr. P. Kuřitka (HZS), M. Lichá, M. Mladonický,Z. Kraus, S. Havel 
 

Program jednání: 
1.Stálé body jednání  
2.Průběh soutěže POOD  
3.Příprava a organizační zajištění semináře pro RPVČ  
4.Informace z jednotlivých okrsků  
5.Diskuze  
6.Závěr 
 
 
K bodu 1: 

Vedoucí P. Řehůřek přivítal všechny členy rady a omluvil nepřítomné, zvláště 
Mgr. P.Kuřitku 
 
K bodu 2: 

Jednotlivý členové zmínily průběh soutěže POOD a školy či věkové skupiny 
které se nejvíce účastní a naopak ty u kterých o tuto soutěž není zájem. 
Vyhodnocení soutěže proběhne 17.4. 2015 od 9:00 hod. na OSH v Trutnově 
společně se zástupci z OORM.  
Za radu prevence se zúčastní–P. Řehůřek, M. Dvořák, L. Tykal, J. Švanda 
 
K bodu 3: 

Seminář RPVČ proběhne dle plánu práce 14.3.2015 v učebně HZS Trutnov. 
Prostor na HZS je zajištěn P. Řehůřkem. 
 
Na základě hlášení z výročních valných hromad okrsků P. Řehůřek pozve nové 
preventisty. 
 
Testy „Preventista“ se budou provádět pouze z III na II stupeň. Noví preventisté 
budou provádět testy III stupně až na podzimním semináři ale s podmínkou 
účasti na jarním semináři. 
Občerstvení na tento seminář (bagety,nápoje, kafe apod.) zajistíJ. Švanda 
 
J. Švanda-navrhl presenční listinu semináře mít předtištěnou se jmény, aby se 
noví preventisté psali pod seznam a nedošlo k testům lidí, kteří testy dělat 
nemají,provede P. Řehůřek 
P. Řehůřek-projedná téma semináře M. Liché osobně. 



P. Řehůřek-pozve vyšetřovatele příčin vzniku požárů L.Halouzku 
Obsah semináře z Velkého Poříčí přednese P. Řehůřek 
Dufka Lukáš a Milan-zajistí RHP pro ukázku na semináři a referát na toto téma. 
P. Řehůřek-požádá sloužící směnu na HZS o zajištění nádoby se zápalnou směsí 
a ukázku užití RHP 
P. Řehůřek-zajistí přednášku Mgr. P. Kuřitky na téma novela vyhlášky 
246/2001,povinnosti obcí na úseku požární ochrany a prevence obcí. 
 
K bodu 4 

Probrána práce preventistů jednotlivých obcí a okrsků, jejich aktivita,účasti na 
seminářích a účast na OORP v Trutnově. Práce preventistů okrsků by měla být 
zhodnocena na výročních valných hromadách okrsků. 
 
K bodu 5 

Setkání OORP Velké Poříčí 27-28.2.2015  
Prozatím svoji účast potvrdili-P. Řehůřek, M. Dvořák, L. Tykal, J. Švanda, Vl. 
Suchý, S. Havel. 
Též bylo rozděleno kdo, ským a jakým autem pojedou. 
J.Vrba-nastínil témata semináře pro přípravu dotazů na daná témata. 
M. Dvořák- připraví a doplní materiály o programu preventivních požárních 
kontrol fotografiemi na setkání do Velkého Poříčí. 
 
J.Vrba-ukázal plakát na soutěž pro děti vyhlášenou HZS. Je to obdoba naší 
soutěže POOD ,která nám může ubrat počet zúčastněných dětí v naší soutěži. 
 
J.Vrba-s ostatními členy probrali změny v zákonech týkajících se prevence od 
roku 1991 a následky těchto změn na prevenci. 
 
Návrh na vedoucího OORP na další volební období - P. Řehůřek 
Návrh na zástupce vedoucího OORP na další volební období-M. Dvořák, J. Švanda 
 
J. Švanda-podal návrh na probrání činnosti či nečinnosti prevence obce a 
zimního stadionu ve Vrchlabí prováděné T. Votočkem. Jsou zde pochybnosti o 
provádění v souladu se zákonem. 
 
K bodu 6 

Na závěr jednání rady P. Řehůřek všem přítomným poděkoval za účast. 
Jednání rady skončilo v 18:45 
Zápis z jednání zapsal: M.Dvořák 
Kontrolu zápisu provedl: P. Řehůřek 


