Zápis z jednání rady prevence ze dne 2. 10. 2012
Přítomni: P. Řehůřek, J. Švanda, D. Beránek, L. Tykal, V. Suchý, M. Mladonický,
Z. Kraus
Omluveni: J. Šibrava, M. Dvořák, Mgr. P. Kuřitka (HZS)

Program jednání:
1) Přivítání a informace z uplynulého období
2) Příprava semináře pro Referenty prevence a výchovné činnosti
3) Informace o připravované návštěvě stacionáře
5) Informace o možných změnách testových otázek
4) Ukončení
K bodu 1:
Vedoucí P. Řehůřek přivítal všechny členy rady a omluvil nepřítomné, zvláště Mgr. P.
Kuřitku z HZS z důvodu pracovní vytíženosti.
P. Řehůřek shrnul uplynulý půlrok práce rady a vyhodnotil jarní seminář RPVČ který
proběhl 17. Března na stanici HZS v Trutnově. Tohoto semináře se zúčastnilo pouze 15
preventistů a 5 členů OORP. Tato malá účast byla částečně způsobena i souběžně
konaným školením jednotek SDH pro práci s motorovou pilou. Na tomto semináři byly
probírány témata jako např. NV č. 91/2010 Čištění a kontrola spalinových cest, Informace
z ochrany obyvatelstva. Dále proběhla za asistence M. Liché preventivní prohlídka
budovy, kde sídlí OSH v Trutnově. Odpoledne Vyšetřovatel příčin vzniku požárů L.
Halouzka představil prezentace největších požárů v okrese Trutnov za zimní a jarní
období. Dále pak navázal na problematiku vypalování porostu a pálení biologického
odpadu.
P. Řehůřek dále zhodnotil letošní ročník soutěže POOD 2012. Poděkoval členům rady za
pomoc při vyhodnocení výkresů a literárních prací, přípravu a hladký průběh při
předávání ocenění dětem za okresní a krajské kolo této soutěže.
P. Řehůřek seznámil členy rady s novými omalovánkami, které pro potřeby OORP a
OORM zakoupilo OSH v počtu 1.000 ks. Tyto omalovánky budou sloužit jako propagační
materiál dětem v MŠ a prvním stupni ZŠ a taktéž kolektivům Mladých hasičů. Dále byly
představeny radě prevence návrhy nových záložek pro děti a mládež s hasičskou a školní
tématikou. Rada tyto záložky doporučila nenakupovat z důvodu jejich nevhodnému a pro
děti nic neříkajícímu obsahu.
K bodu 2:
Rada jednala o připravovaném školení pro Referenty prevence a výchovné činnosti, které
proběhne dle plánu 3. Listopadu od 9:00 hod. na stanici HZS v Trutnově. Byl sestaven
přibližný plán témat na toto školení. Z důvodu nepřítomnosti Mgr. P. Kuřitky budou ještě

dodatečně veškeré témata školení upřesněny. Do čtrnácti dnů bude sestaven přesný
časový a tematický harmonogram tohoto semináře pro RPVČ. Ihned tento harmonogram
bude rozeslán všem členům rady. V nejbližších dnech bude na stránkách vyvěšena
pozvánka na tento seminář pro RPVČ.
K bodu 3:
P. Řehůřek seznámil radu o připravované návštěvě denního stacionáře pro zdravotně
oslabené a tělesně postižené v Trutnově, která proběhne 3. Října 2012 od 9:00 hod..
V tomto stacionáři proběhne dodatečné předání ocenění klientům stacionáře v letošním
ročníku soutěže POOD 2012. P. Řehůřek požádal o účast ještě jednoho člena z rady
prevence na tuto akci. Svoji účast přislíbil D. Beránek. Složení zástupců OSH na toto
předání ocenění do stacionáře je následné. P. Řehůřek (vedoucí OORP), D. Beránek (člen
OORP), J. Burdychová (vedoucí OORM), M. Němečková (OSH Trutnov).
K bodu 4:
Vedoucí rady P. Řehůřek tlumočil návrh Mgr. P. Kuřitky ohledně změn testových otázek
pro preventisty odbornosti III a II. Mgr. P. Kuřitka toto odůvodňuje konstatováním, že
některé otázky v těchto testech jsou pro členy SDH kteří se ucházejí o odbornost RPVČ
kategorie III a II zbytečné. Naopak určité zásadní věci zde vůbec nejsou uvedeny. Na to
konto, Mgr. P. Kuřitka nabídl sestavením nových testových otázek pro naše potřeby. P.
Řehůřek přislíbil tento návrh tlumočit radě a zjistit zda jde takto testy upravit pro naše
potřeby. P. Řehůřek kontaktoval vedoucího KORP J. Vrbu a přetlumočil mu tento návrh.
J. Vrba konstatoval, že takto upravit si otázky nelze, jelikož současné testy jsou platné pro
celou republiku, jsou závazné pro všechny bez výjimky a hlavně jsou zařazené
v metodickém pokynu starosty SH ČMS. J. Vrba konstatoval, že se připravuje nová verze
testových otázek, kde budou tyto sporné otázky nahrazeny jinými. Též upozornil na
připravované nové učební osnovy k těmto otázkám.
Rada toto vzala navědomí a doporučila na podzimní seminář použít stávající testové
otázky. J. Švanda doporučil na připravovaný seminář zařadit do programu téma požárních
preventivních hlídek (dále jen PPH). Jako Odborně způsobilá osoba v oblasti požární
bezpečnosti nabídl připravit testové otázky pro PPH a kartičku která bude potvrzovat
držitele o odborné přípravě PPH. Tento návrh byl všemi přítomnými schválen a J. Švanda
byl požádán o proškolení všech zúčastněných na tomto semináři.
K bodu 5:
Na závěr jednání rady P. Řehůřek všem přítomným poděkoval za účast.
Jednání rady skončilo v 16:45

Zápis z jednání zapsal:

P. Řehůřek
Vedoucí OORP

