Zápis z jednání Odborné rady prevence OSH Plzeň-jih
1.září 2016 – HZ Nepomuk – 18:30 hodin
Přítomen : Jiránek Pavel, Vozka Vladimír, Sýkora Josef
Nepřítomen : Petřík Jaroslav, Plachý Jiří
Omluven: Křen Václav
Hosté : Sýkora Václav
Program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů OR
3. Průběžné vyhodnocení podkladů pro přednášku PO
4. OZ a příprava školení preventistů II. a III. stupně
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
náměstek starosty OSH PJ pro prevenci pan Václav Sýkora seznámil OR se
závěry jednání VV OSH PJ.
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 :

-

Slavnostní vyhodnocení okresního kola soutěže POOD 2016 proběhne
8.10.2016 v Oplotě a ORP : prověřit na VV výši finanční částky na nákup
odměn pro vítěze – zajištění (nákup) cen pro vítěze – zpracovat presenční
listinu na předávání cen – zpracovat diplomy pro vítěze – postoupit VV
návrh na pozvánku pro vítěze – zodpovídá Vozka, Jiránek, kancelář
OSH/termín do 19.9.2016 – slavnostního vyhodnocení se zúčastní
Jiránek, Vozka, Sýkora V.

C) Zmapovat a sestavit seznam proškolených preventistů I., II., III. v rámci OSH
PJ a dále vést evidenci :
- 29.3.2016 bylo zveřejněno na webových stránkách upozornění, že účastníci
školení prevence, kteří 14.11.2015 na HZ v Nepomuku úspěšně složili zkoušku
Preventista II a Preventista III si mohou své osvědčení včetně odznaků odbornosti
vyzvednout v kanceláři OSH PJ.

-

ORP OSH PJ musí implementovat Metodický pokyn starosty SH ČMS
číslo 3/2016, platný 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. V této souvislosti je nutné, aby ORP OSH PJ vedla
důkladnou evidenci v oblasti školení prevence. Ke splnění tohoto úkolu
postrádáme prezenční listinu ze školení preventistů, které proběhlo v roce
2014 – nutno dohledat – Návrh na VV – oslovit e-mailem starosty SDH
okresu na zpětnou reakci, kdo ze sborů se zúčastnil školení preventistů
v roce 2014 a vznést dotaz na III. shromáždění starostů SDH okresu.
D) Vzhledem k tomu, že se téma prevence a výchovné činnosti prolíná s oblastí
mládeže i s oblastí represe a vzhledem k absenci sekce ochrany obyvatelstva
navrhujeme společné jednání s ORM a ORR OSH PJ s přizváním vedení OSH
PJ – na VV projednat se zástupci rad návrh termínu čtvrtek 6.10.2016 od 17
hodin, místo jednání HZ Nepomuk. Jedním z bodů programu by měl být návrh
ORP, aby se zástupce každé OR stal členem dalších OR s hlasem poradním –
s tímto bodem seznámí vedoucí ORP členy VV OSH PJ.

3. 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.
Na přípravě této přednášky nadále spolupracujeme s vedoucím ORP KSH PK
panem Zdeňkem Květoněm, velitelem okrsku Žinkovy MUDr. Václavem
Šampalíkem a členem SDH Nepomuk Jiřím Šůsem, který je držitelem odbornosti
preventista I.stupně.
- 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, spojené
s výše zmíněnou přednáškou. (zodpovídá členové ORP, termín po
schválení prezentace PO)

4. Příprava školení preventistů II. a III. stupně v roce 2016 :
Předložit na VV : návrh na dva termíny – 12.listopadu 2016 od 9 hodin na HZ
v Nepomuku a 19. listopadu 2016 od 9 hodin na HZ Přeštice – přihlášky e-mailem
na kancelář OSH do pondělí 31.10.2016. Termíny budou projednány se
školitelem a vedoucím KORP KSH PK panem Zdeňkem Květoněm – zodpovídá
Vozka/termín do 5.9.2016 a se zástupcem SDH Přeštice – zodpovídá Sýkora
V./termín do 6.9.2016
5. ORP OSH PJ byla seznámena se změnou sídla OSH PJ – kancelář na adrese
Slovanská alej 28, Plzeň – Slovany a se změnou pracovnice kanceláře OSH PJ.
Oslovit členy ORP – pana Plachého a Petříka, zda mají zájem nadále působit
v rámci OR.
Oslovit případné další zájemce o práci v ORP OSH PJ.
Aktivně se zúčastňovat akcí pořádaných OSH PJ.

6. Jednání ukončil vedoucí OR Pavel Jiránek ve 20:00 hod.

Zapsal : Pavel Jiránek

V Nepomuku 1.září 2016

