Z á p i s č. 1/13
z jednání odborné rady prevence OSH Rokycany ze dne 24. 4. 2013
Místo jednání:
zasedací místnost OSH Rokycany
Jednání vedl:
předseda ORP Marek Sýkora
Přítomni:
dle prezenční listiny 3 členové
Program jednání: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Soutěž Požární ochrana očima dětí
4. Požárnost za rok 2012
5. Nábor nových preventistů
6. Různé, diskuze
7. Usnesení
8. Závěr
1. Jednání zahájil předseda ORP Marek Sýkora, který uvítal přítomné a
Zejména hosty –starostu OSH Rokycany Miroslava Frosta a Šárku
Frostovou.
Volba zapisovatele
- navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatele zápisu
- navržen a schválen Zdeněk Šubrt
2. Kontrola usnesení:
- úkol z r. 2012 – kontaktovat organizátora soutěže POOD z HZS Rokycany
s cílem zajistit co nejširší propagaci soutěže:
Úkol se podařilo splnit pouze částečně. Předseda ORP hovořil o propagaci
ostatních dětských soutěží, např. pexeso a noční soutěž – bylo by dobré
informovat veřejnost stejným způsobem, jako u těchto soutěží, tj. místním
rozhlasem, v tisku apod.
3. Soutěž Požární ochrana očima dětí:
Marek Sýkora dále uvedl, že na základě jednání s HZS Rokycany by mohly
být obě soutěže – t. zn. vyhodnocování od HZS Rokycany i soutěž
dobrovolných hasičů POOD – vyhodnocovány společně.
Dále výkresy mohou být vystaveny i na dětských soutěžích – okresní kolo
hry Plamen, noční soutěž MH apod.
Starosta Frost uvedl, že se může zorganizovat i propagace hry Plamen.
Marek Sýkora rovněž navrhl zveřejnit výsledky okresního kola POOD
v místním deníku.
Soutěže POOD se zúčastnilo celkem 110 dětí ze 6 mateřských a 4 základních
škol. V příštím roce – na základě výše uvedené užší spolupráce s HZS –
se předpokládá zvýšení počtu zúčastněných dětí i škol.
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4. Požárnost za rok 2012 –
Přítomným členům byla předána aktuální součtová tabulka za období
1.1. – 31.12. 2012, kde jsou uvedeny typy událostí, při nichž HZS zasahoval,
počet událostí, výše uchráněných hodnot a další statistické údaje.
5. Nábor nových preventistů:
Proběhla krátká diskuze, jak zvýšit činnost preventistů ve sborech, a jak
provádět další nábor do této sekce – jednou v možností je i informovat
sbory písemně a předložit to spolu s ostatními materiály na shromáždění
starostů. Je možné uskutečnit i besedu s kominíkem – v obcích tyto prohlídky
většinou zajišťuje p. Jelínek (SDH Skomelno). Bylo konstatováno, že mnozí
občané nedodržují roční termíny preventivních prohlídek komínů.
Bylo diskutováno o kontrolách vodovodního řadu, který je rovněž považován
za náhradní zdroj vody.
6. Různé, diskuze:
- Marek Sýkora hovořil o dětských soutěžích, konkrétně o noční soutěži
na trase Mirošov – Příkosice: byla velice dobře zvládnuta jak organizačně,
tak po technické stránce. Připomněl, že práce s mladými hasiči a jejich
zapojení do činnosti je velice důležité.
Navrhl uspořádat přípravnou dětskou soutěž před noční soutěží, např.
v Příkosicích byla uspořádána soutěž, sestavená z několika disciplin,
za účasti cca 30 dětí, a na základě této přípravy se potom děti následně
zúčastnily soutěže v Mirošově.
7. Usnesení:
Jednání ORP dne 24. dubna 2013
schvaluje
- program jednání
- zapisovatele Věru Sedláčkovou
- ověřovatele zápisu Zdeňka Šubrta
bere na
- zprávu o požárnosti za rok 2012

vědomí

Ukládá
1/13 - zveřejnit výsledky okresního kola soutěže POOD v místním tisku
Zodpovídá: Marek Sýkora
Termín: do 10.5. 2012
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
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8. Závěr jednání provedl předseda ORP Marek Sýkora, který poděkoval
přítomným členům i hostům za účast a schůzi ukončil.

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Sedláčková Věra
Šubrt Zdeněk

