Zápis z jednání Odborné rady prevence OSH Plzeň-jih
25.června 2018 – HZ Nepomuk – 17 hodin
Přítomen : Jiránek Pavel, Vozka Vladimír, Křen Václav, Sýkora Josef
Nepřítomen :
Hosté : Václav Sýkora, náměstek starosty OSH PJ pro prevenci
Program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů OR
3. Průběžné vyhodnocení podkladů ORP
4. Společné jednání s ORM a ORR
5. Různé – organizační záležitosti
6. Závěr
1. Zahájení provedl vedoucí OR Pavel Jiránek a přivítal všechny přítomné.
2. Člen KORP pan Vladimír Vozka seznámil OR se závěry jednání KORP KSH PK a
oznámil změny ve vedení KSH PK.
Dále seznámil radu s průběhem slavnostního vyhodnocení krajského kola soutěže
POODM 2018, které se uskutečnilo 8.6.2018 na HZ Košutka v Plzni.
Rada bere na vědomí informace o nedostatečné organizaci této slavnostní akce (malé a
nevyhovující prostory, krátká časová dotace, výherci a jejich doprovodu nebylo
nabídnuto žádné občerstvení, nebyly promítány oceněné práce, atd.). ORP konstatuje,
že by bylo vhodné iniciovat na krajské úrovni zlepšení celkové organizace této akce pro
další ročníky.
A) Aktualizovat sekci ORP na webových stránkách OSH PJ, dle předkládaných
podkladů. (zodpovídá Vozka, termín průběžně)
B) Shrnutí úkolů od posledního jednání ORP OSH PJ :
16.3.2018 bylo provedeno v kanceláři OSH PJ při zasedání ORP
vyhodnocení okresního kola soutěže pro rok 2018 a výsledky byly
postoupeny ORP KSH PK v předepsaném termínu.
- Vyhodnocení okresního kola bylo zveřejněno na webových stránkách OSH
PJ a následně bylo zveřejněno i vyhodnocení krajského kola, kde mělo
OSH PJ své zastoupení. Bude zaslán děkovný dopis zúčastněným
organizacím v okresním kole. Výsledky celostátního kola jsou zveřejněny
na www.dh.cz.
Poznámka : slavnostní vyhodnocení okresního kola soutěže POODM 2018
proběhne 10.11.2018 a ORP se bude přípravou tohoto vyhodnocení
zabývat na svém jednání 24.9.2018.
- Na základě úkolu od VV OSH PJ a ve spolupráci s ORM OSH PJ byl předložen ve
stanoveném termínu VV OSH PJ společný návrh koncepce na provádění slavnostního
vyhodnocení LMH a soutěže POODM. K tomuto tématu zasedali zástupci ORP
mimořádně společně s ORM.
-

C) Zmapovat a sestavit seznam proškolených preventistů I., II., III. v rámci OSH
PJ a dále vést evidenci :
- Seznam byl sestaven a zveřejněn na webových stránkách OSH PJ a
proškolení preventisté byli vyzvání k doplnění chybějících údajů v tomto
seznamu.
- ORP OSH PJ se v této oblasti řídí Metodickým pokynem starosty SH ČMS
číslo 3/2016, platným od 1.2.2016, který se mimo jiné týká školení
preventistů II. a III. stupně a následné organizaci odborných seminářů, dle
podmínek tohoto metodického pokynu, včetně vydávání osvědčení a
průkazů preventisty, kam se zaznamenávají účasti na těchto seminářích (
pro prodloužení odbornosti, která je na 5 let, je nutné absolvovat takový
seminář minimálně 3 x za 5 let). V této souvislosti vede ORP OSH PJ
důkladnou evidenci v oblasti školení prevence.

D) Byl zaslán děkovný dopis panu Jiřímu Šůsovi z SDH Nepomuk za spolupráci
při školení a semináři preventistů v roce 2017 a byla domluvena spolupráce na stejném
formátu i v roce 2018 při školení a semináři preventistů OSH PJ. Tato akce by se měla
konat v sobotu 8.12.2018 na HZ v Nepomuku – přípravou školení/semináře preventistů,
OZ a pozvánkou se bude ORP zabývat na svém jednání 24.9.2018.

3. Probíhá příprava a aktualizace základních rysů, materiálů a podkladů pro utvoření
souhrnné prezentace.
- Zmapovat situaci v rámci JPO III, V a HZS v okresu Plzeň-jih, v souvislosti
se zájmem o spolupráci s ORP OSH PJ - organizace návštěv dětí,
mládeže, seniorů a ostatní veřejnosti na hasičských zbrojnicích (zodpovídá
členové ORP, termín po schválení prezentace PO)
- Průběžně probíhá příprava formátu okresních preventivních akcí.
4. Vzhledem k tomu, že se téma prevence a výchovné činnosti prolíná s oblastí mládeže
se bude ORP snažit operativně komunikovat s ORM preventivně výchovná témata v
oblasti mládeže a nadále aktivně spolupracovat při konání Dne pro mládež – slavností
vyhodnocení LMH.
ORP osloví nejpozději v měsíci září ORM s návrhem na společné jednání obou rad se
základními body jednání : slavnostní vyhodnocení LMH a POODM 2018 a plnění
odznaku odborností mladých hasičů.
5. ORP osloví případné další zájemce o práci v ORP.
ORP se zabývala plněním odznaku odbornosti preventista mladých hasičů.
- ORP byla oslovena SDH Vrčeň o provedení přípravy na zkoušku této
odbornosti, rada se bude do společného jednání ORP a ORM, touto záležitostí zabývat
operativně.
- Člen ORP pan Josef Sýkora se zúčastnil v pozici člena zkušební komise při
provádění zkoušek této odbornosti mladých hasičů v Blovicích v roce 2018.
Aktivně se zúčastňovat akcí pořádaných OSH PJ.

6. Jednání ukončil vedoucí OR Pavel Jiránek v 19:00 hod.
Příští jednání ORP OSH PJ proběhne 24.9.2018 mimořádně na nové HZ v Blovicích.

Zapsal : Pavel Jiránek

Ověřil : Vladimír Vozka

V Nepomuku 25.června 2018

