
Zápis 
 

 Z jednání okresní odborné rady prevence okresu Trutnov konané dne 6. února 2018 
Místo konání kancelář OSH Trutnov 

 
Přítomni:      Jaroslav Švanda, Petr Řehůřek, Michal Mladonický, Martin Dvořák, Ladislav Tykal,  
                        Lukáš Dufka 
Omluveni:     Zdenek Kraus, Karel Zelený, 
 
Hosté:            Jaroslav Vrba, Miluše Lichá, Ingrid Sagasserová (SDH Pilníkov) 
 
Zahájení jednání v 16:00hod. Zapisovatelem byl pověřen P. Řehůřek, ověřovatelem J. Švanda 
 
Program:  1) Kontrola zápisu z minulého jednání 
                   2) Informace z vyšších orgánů 
                   3) Informace hosta jednání Ingrid Sagasserové (SDH Pilníkov) 
                   4) Průběh soutěže POODM 2018 
                   5) Informace z jednotlivých okrsků 
                   6) Diskuze 
                   7) Závěr 
 
Bod 1.   J. Švanda přítomné přivítal a seznámil se zápisem z posledního jednání okresní rady 
prevence, které proběhlo dne 28. Listopadu 2017. K přednesenému zápisu z posledního jednání 
neměl nikdo žádné připomínky. 
 
Bod 2.   J. Švanda dále informoval přítomné o posledním jednání VV OSH Trutnov které proběhlo 
11. Ledna 2018 
 
Bod 3.  Po osobní dohodě byla na letošní první jednání okresní rady prevence pozvána RPVČ Ingrid 
Sagasserová z SDH Pilníkov, která přišla s návrhem na využití některých literárních i výtvarných 
prací ze soutěže POODM o které by autoři neprojevili zájem na navrácení. Též nás informovala o 
jednání s majitelem tiskárny, která by je mohla vytisknout pro potřeby SDH Pilníkov. Místní sbor by 
je rád využil jako propagační materiál i dárky pro děti ve škole a školce v Pilníkově. I. Sagasserová 
nám představila, prvotní nástřel jak by tento materiál mohl vypadat. Též nám nabídla, že by tyto 
věci mohlo využívat OSH Trutnov pro svoje potřeby pokud by projevilo zájem a souhlasilo 
s cenovou nabídkou. 
K tomuto nápadu reagoval J. Vrba s tím že již něco podobného již existuje v podobě Hasičských 
myší, které vydalo GŘ HZS ČR. Na druhou stranu ocenil snahu o takovouto tvorbu, která by vznikla 
v našem okrese, a podpořil snahu o tvorbu takového materiálu a připomněl že OSH Jičín již několik 
let vydává „Jičínské omalovánky“ které jsou vytvořeny také z obrázků od dětí ze soutěže POODM 
z Jičínského okresu. Nicméně podotkl, že rozhodující bude právě cena. 
Cenová relace by měla být známa v měsících březnu až dubnu. Jako RPVČ SDH Pilníkov oslovila 
vedení města Pilníkov které je ochotno zafinancovat tyto věci pro potřeby místního SDH. 
P. Řehůřek navrhl další setkání, až bude známa cenová relace a kompletní návrh těchto materiálů. 
Prozatím návrh na tvorbu necháme pouze na fantazii dětí a vedoucích MH z Pilníkova. 
 



Na závěr ještě Ingrid Sagasserová požádala přítomné o radu, jak postupovat v případech zjištěných 
nedostatků požární bezpečnosti v objektech vlastněné obcí po kontrole specializované firmy která 
se zabývá kontrolou požární bezpečnosti a hasicích zařízení ve škole a školce v Pilníkově které 
nebyly odstraněny ani zapsány jako závady do Požární knihy.   
Na tento dotaz reagoval J. Švanda, J. Vrba a M. Dvořák a doporučili I. Sagasserové kontaktovat 
starostu města Pilníkov jelikož se jedná o obecní (městské) nemovitosti a sdělit mu zjištěné 
nedostatky aby kontaktoval dotčenou firmu k její nápravě. 
 
Bod 4. P. Řehůřek informoval přítomné o špatné kvalitě vyhodnocovací tabulky pro soutěž POODM 
v základním kole. Důvodem bylo neodpovídající rozvržení tabulek na jednotlivých listech. Tuto 
informaci potvrdil i J. Švanda a M. Dvořák. J. Vrba přislíbil o zkontaktování příslušného autora 
těchto tabulek na ústředí SH ČMS, aby provedl nápravu. Dále jsme konstatovali, že tato tabulka by 
měla pro příště být součástí propozic vždy pro následující jednotlivé ročníky. 
 
Bod 5. Každý přítomný člen rady podal krátkou zprávu ze svého okrsku ohledně preventistů a 
získávání nových uchazečů. Dále bylo připomenuto, že jako vedoucí RPVČ daného okrsku by se měl 
každý účastnit své okrskové výroční valné hromady kde by měl připomenout změnu stanov 
ohledně účasti preventisty sboru ve výboru SDH.  
 
Bod 6. V diskuzi vystoupil J. Vrba, který připomněl konání setkání OORP KHK ve Velkém Poříčí, 
které se uskuteční ve dnech 23 – 24. 2. a nastínil nám nějaká témata, jaká se budou probírat. 
 
Bod 7. Jednání rady bylo ukončeno v 17:30 hod. 
 
 
 
Zapisovatel                                                                              Ověřovatel zápisu 
Petr Řehůřek                                                                            Jaroslav Švanda 
  
  


