Zápis z jednání Odborné rady prevence OSH Plzeň-jih
17.září 2015 – HZ Nepomuk – 17 hodin
Přítomen : Jiránek Pavel, Křen Václav, Vozka Vladimír
Nepřítomen : Petřík Jaroslav, Plachý Jiří
Omluven: Sýkora Josef
Hosté : Václav Sýkora
Program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů OR
3. Vyhodnocení soutěže PO očima dětí 2015
4. Průběžné vyhodnocení přípravy základních podkladů pro přednášku PO
5. OZ a příprava školení peventistů II. a III.
6. Různé – organizační záležitosti
7. Závěr
1. Zahájení provedl vedoucí OR Pavel Jiránek a přivítal všechny přítomné.
2. Náměstek starosty OSH PJ pro prevenci pan Václav Sýkora seznámil OR se
závěry jednání VV OSH PJ. Člen KORP pan Vladimír Vozka seznámil OR se
závěry jednání KORP KSH PK.
A) Aktualizovat sekci ORP na webových stránkách OSH PJ, dle předkládaných
podkladů. (zodpovídá Vozka, termín průběžně) – PROVÁDĚNO PRUBĚŽNĚ,
prvotní změna nejpozději do 25.9.2015

3. Slavnostní vyhodnocení okresního kola a ocenění vítězných prací bude
provedeno v Oplotě dne 17.10.2015 v rámci vyhodnocení Ligy MH okresu PJ.
Kancelář OSH PJ zajistí rozeslání pozvánek a zajištění cen pro vítěze. VV OSH
PJ uvolnil částku ve výši 10 000,- Kč na zakoupení cen pro vítěze. Ceny v Oplotě
předá náměstek starosty pro prevenci pan Václav Sýkora, případně starosta OSH
PJ pan Josef Černý.
Vyhlášení soutěže PO očima dětí 2016 co nejdříve zveřejnit na webových
stránkách a důsledně rozeslat do všech organizací (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SDH)!!!
(zodpovídá Jiránek, Vozka, kancelář OSH PJ, termín po vyhlášení ústředím
SHČMS)
4. Příprava základních rysů, materiálů a podkladů pro utvoření souhrnné prezentace
- přednášky na stěžejní témata : základní zásady požární bezpečnosti, chování
při mimořádných událostech, v případě ohrožení a v krizových situacích,

bezpečnost při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv a zdravotnická část.
Přednáška bude připravována ve 4 variantách – děti do 5. třídy, děti a mládež do
9. třídy, senioři a ostatní veřejnost + členové SDH. Přednáška by měla mít dobu
trvání max. 2 – 2,5 hod. (zodpovídá Jiránek, Vozka, ostatní členové ORP, Šůs,
Šampalík, termín průběžně) – PRODLOUŽENÍ TERMÍNU SPLNĚNÍ do roku 2016
– 18.11.2015 budou předány podklady k přednášce z KORP KSH PK
5. Školení preventistů II. a III. se uskuteční v Přešticích v sobotu 31.10.2015 od 9
hodin – přihlášení na kancelář OSH PJ do 23.10.2015 a v Nepomuku v sobotu
7.11.2015 od 9 hodin – přihlášení na kancelář OSH PJ do 30.10.2015.
Člen KORP KSH PK pan Vozka osloví předsedu pana Květoně k provedení
tohoto školení. Následně bude vše uvedeno na webových stránkách a podána
informace na Shromáždění představitelů SDH dne 20.října. (zodpovídá Jiránek,
Vozka)
6. A)Zmapovat situaci v rámci JPO III 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, spojené s výše zmíněnou
přednáškou. (zodpovídá členové ORP, termín po schválení prezentace PO)
B)Zmapovat a sestavit seznam proškolených preventistů I., II., III. v rámci OSH
PJ a dále vést evidenci. (zodpovídá Jiránek, Vozka, termín 12/2015)
C)Vzhledem k tomu, že se téma prevence a výchovné činnosti prolíná s oblastí
mládeže - navrhnout ORM OSH PJ společné jednání 1 x/ rok. (zodpovídá Jiránek,
termín 2016)
D)Vzhledem k tomu, že se téma prevence a výchovné činnosti prolíná s oblastí
represe, vzhledem k absenci sekce ochrany obyvatelstva a pro rozdělení
působnosti v této oblasti - navrhnout ORV OSH PJ společné jednání 1 x/ rok.
(zodpovídá Jiránek, termín 2016)
E)Zabývat se požárními řády obcí a úkoly preventistů obcí. (zodpovídá členové
OR, termín průběžně)
F)Zúčastňovat se akcí pořádaných OSH PJ. (zodpovídá členové OR, termín
průběžně)
7. Jednání ukončil vedoucí OR Pavel Jiránek v 18:00 hod.

Zapsal : Pavel Jiránek

V Nepomuku 17.září 2015

