Zápis z jednání Rady prevence konané dne 18.září 2018
Přítomní členové rady prevence dle presenční listiny.
Na jednání rady byli přizváni jako hosté Pavel Kuřitka za HZS Trutnov a Miluše
Lichá jako odborný lektor našich seminářů.
Body jednání :
1) Zahájení a přivítání členů rady a přítomných hostů
2) Kontrola zápisu z minulého jednání rady prevence
3) Seznámení z jednání vyšších orgánů
4) Příprava podzimního semináře RPVČ
5) Rozprava a ukončení
K bodu 1:
Jednání rady prevence bylo zahájeno v 16:00 hod.
Dočasný vedoucí rady prevence J. Švanda přivítal všechny přítomné a seznámil
s jednotlivými body jednání rady prevence. Zápisem byl pověřen Petr Řehůřek.
K bodu 2:
J. Švanda přečetl poslední zápis z jednání rady prevence a shrnul letošní ročník
soutěže Požární ochrany očima dětí a mládeže 2018. Letošního ročníku této
soutěže se zúčastnilo v okrese Trutnov 710 dětí. Z toho bylo 4 mateřské školky,
7 základních a 1 střední škola. Kolektivů Mladých hasičů se účastnilo celkem 14
kolektivů. Bylo konstatováno, že letošního ročníku se zúčastnilo o 81 dětí méně,
o 3 MŠ méně, o 2 ZŠ méně a o 4 kolektivy Mladých hasičů méně než v loňském
roce.
K bodu 3:
J. Švanda nás seznámil s posledním jednáním VV OSH Trutnov které proběhlo
před prázdninami.
K bodu 4)
P. Řehůřek nastínil možné body a témata na připravovaný seminář Referentů
prevence a výchovné činnosti, který proběhne 13. Října 2018 na stanici HZS
v Trutnově. Dle následné diskuze s přítomnými hosty jsme stanovili jednotlivé
body a časový harmonogram semináře.

Jako odborní lektoři se zúčastní našeho semináře za HZS Trutnov - Pavel Kuřitka
a Libor Halouzka, Miluše Lichá jako odborník v oblasti stavební a požární
bezpečnosti. Za radu prevence Jaroslav Švanda a Petr Řehůřek popř. za KORP
KHK Jaroslav Vrba.
K bodu 5:
V rozpravě bylo navrhnuto, aby při nejbližším jednání VV OSH Trutnov J. Švanda
zmínil připravovaný dotisk brožury Příručky pro občany.
J. Švanda připomněl přítomným, že již uplynul rok od jeho dočasného pověření
vedoucího Okresní odborné rady prevence a navrhl, aby se na tuto pozici opět
vrátil Petr Řehůřek. P. Řehůřek navrhl, aby tuto skutečnost nejprve J. Švanda
prodiskutoval na nejbližším VV OSH a na další radě prevence sdělil výsledek
přítomným členům rady prevence která se uskuteční dne 20. Listopadu 2018.
Jelikož neměl nikdo jiný nic do diskuze, vedoucí rady prevence J. Švanda ukončil
jednání a připomněl všem přítomným o včasném potvrzení účasti na semináři
RPVČ P. Řehůřkovi. Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
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