Zá p i s č. 2/2018

z jednání odborné rady prevence dne 12. prosince 2018

Přítomni: členové ORP Marek Sýkora, Vladimír Vaindl, Zdeněk Šubrt, Zdeněk Šlehofer
za sekretariát Věra Sedláčková

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 Vladimír Vaindl
3. Kontrola usnesení: z předchozího jednání ORP nevyplynuly žádné úkoly
4. Marek Sýkora uvítal na jednání rady Zdeňka Šlehofera z SDH Volduchy a navrhl, aby
se stal dalším členem odborné rady prevence. Návrh byl přítomnými schválen.
5. Marek Sýkora hovořil o dalším školení preventistů, aby byl podchycen zájem těch
preventistů, kteří se zúčastnili informativní schůzky v letošním roce. Termín byl
navržen na jaro 2019.
6. M Sýkora rovněž hovořil o možnosti dětí v obcích, kterou v současné době mají na
sportovní i kulturní vyžití – na výběr mají spoustu kroužků a je obtížné je získávat
ještě pro hasičskou činnost. Velký zájem je každoročně o soutěž Požární ochrana
očima dětí, které se zúčastňují děti ze základních i mateřských škol z celého okresu.
Dále hovořil konkrétně o obci Mirošov, kde je hasičská činnosti již tradicí a je dobře se
dostat do podvědomí dětí i tímto způsobem, i formou účasti v této soutěži.
Po krátké diskusi byl stanoven termín školení na březen – duben 2019.
7. Z právy z jednání KORP:
Marek Sýkora: hostem jednání byl člen HZS, který hovořil o problému požárů na
ubytovnách, je jednáno s provozovateli těchto zařízení. Většinou se nedodržují
základní bezpečnostní předpisy a je zde vysoké nebezpečí požárů.
M. Sýkora předložil brožury, pojednávající o protipožární ochraně i o celkové práci
hasičů. Doporučil objednat brožurky Hasič a komíny, nejméně 15 ks.
Dále hovořil o dalším zviditelnění práce hasičů, například formou letáků, plakátů
apod., které se mohou zveřejňovat v obcích.
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8. Usnesení:
Jednání odborné rady prevence dne 12. 12. 2018
I.

SCHVALUJE
a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou
b) B) ověřovatele zápisu Vladimíra Vaindla
c) Zdeňka Šlehofera z SDH Volduchy jako dalšího člena odborné rady
prevence
d) Termín školení preventistů březen – duben 2019

II.

BERE NA VĚDOMÍ
a) Zprávy z KORP

III.

UKLÁDÁ
- zajistit 15 ks brožurek Hasič a komíny
Termín: do dalšího jednání ORP
Zodpovídá: M. Sýkora (za spolupráce V. Sedláčkové)
-

zajistit další školení preventistů
Termín: březen – duben 2019
Zodpovídá: M. Sýkora (za spolupráce V. Sedláčkové)

9. Závěr jednání provedl vedoucí ORP Matek Sýkora, který poděkoval přítomným za
účast.

Zapsal:
Věra Sedláčková
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Šubrt

