
Zá p i s   č. 2/2019 

 

 

 

z jednání odborné rady prevence dne 6. listopadu 2019 

 

 

Přítomni:   Marek Sýkora, Zdeněk Šubrt,  Luděk Váňa, Lucie Neckářová , Ing. Miloslav Hop 

                    Jiří Neckář 

 

Za sekretariát :      V. Sedláčková 

Za HZS Rokycany:  pí Loukotová 

 

 

1. Jednání zahájil předseda ORP Marek Sýkora, který seznámil s programem. 

 

2. Volba zapisovatele                - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu    - byl navržen a schválen Zdeněk Šubrt 

 

3. Kontrola usnesení: 

- na jednání ORP v říjnu 2019 pozvat mjr. Ing. Číhovou z HZS Rokycany – předání 

námětů a informací, které by členové ORP použili při přednáškách v obcích – 

téma protipožární ochrana 

Plnění úkolu:  za HZS Rokycany byla na dnešní jednání pozvána pí Loukotová 

 

4. Soutěž Požární ochrana očima dětí v roce 2020 – informoval Marek Sýkora: 

V letošním roce byla zpřísněna pravidla soutěže v souvislosti s GDPR – bylo řešeno 

s vedením zúčastněných škol, které udělovaly souhlasy pro svoje žáky.  

Téma pro rok 2020 je požáry v přírodě, na dané téma se mohou zpracovávat i videa. 

 

5. Dodatečné proškolení preventistů: 

Pro neproškolené preventisty bude zorganizováno dodatečné školení, mohou se 

případně přihlásit i další zájemci. Termín školení bude upřesněn a včas oznámen. 

 

6. Propagace v rámci prevence – na předchozím jednání ORP bylo uvažováno o 

nástěnkách v obcích, pokud jsou vhodně umístěny (např. u prodejen v obci) – jsou 

velice důležité. Na webových stránkách OSH Rokycany jsou zveřejněny informační a 

propagační letáky s tématikou protipožární prevence.  

V některých obcích byly rovněž roznášeny materiály s protipožární tématikou. 

Důležitá je spolupráce s vedením obce.  

Požární hlásiče – v rámci obce je například možné objednat větší množství a přispět 

na jejich nákup, tato investice se zpravidla vrátí jako uchráněné hodnoty.  

O této otázce by měli preventisté jednat se starosty obcí. 
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7. Informativní školení na téma  „práce s dětmi, zejména předškolními „– přednášela 

pí Loukotová z HZS Rokycany.  

Hovořila o zkušenostech a praxi v mateřských školách, o tématech a zejména 

způsobu podání informací nejmenším dětem. Tato přednášková činnost pro děti je 

z hlediska protipožární ochrany nesmírně důležitá a setkání s hasiči je u dětí velice 

oblíbené.  

 

8. Usnesení: 

Jednání ORP dne 6. 11. 2019 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Zdeňka Šubrta 

 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

-        Informaci o soutěži PO očima dětí 2010 

-        Informaci o dodatečném proškolení preventistů 

 

9. Závěr jednání provedl Marek Sýkora, který poděkoval přítomným za účast a jednání 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                       Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:  Zdeněk Šubrt 
         


