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SH ČMS okresní sdružení hasičů Příbram, Legionářů 400, Příbram 261 01            
tel. 318621612, www.oshpribram.cz,    osh.pribram@cmail.cz 

 
Výpis zápisu z jednání odborné rady prevence dne 15. září 2021 v zasedací místnosti        

 sekretariátu OSH Příbram od 15:00 hodin. 
 
Přítomni:  Ing. ZAHRADNICKÝ Roman, SPILKA Milan, PROCHÁZKA Václav, BERAN František, 

ŽIŽKA František,  
Omluveni:  Bc. ŠIMONOVSKÝ Jiří, DOLEŽAL David,  
Nepřítomni: STIBOR Martin 
Hosté:   Bc. JANKOVSKÝ Václav.                                                                     
 
Program:  
 

1. Zahájení a kontrola minulého zápisu 
2. Zpráva z krajské odborné rady prevence 
3. Příprava školení preventistů 
4. Schválení návrhů bannerů a rollbannerů 
5. POODM, rok 2022 
6. Diskuze, Různé 
7. Závěr 

 
ad 1)  Vedoucí rady Roman Zahradnický přivítal přítomné a seznámil je s programem dnešního 
 jednání. Minulý zápis z rady zrekapituloval Milan Spilka.  
ad 2) S obsahem jednání seznámil přítomné Milan Spilka, který se jednání rady zúčastnil.  
ad 3) Příprava školení preventistů, které proběhne dne 6.11.2021 od 8:30 hod v klubovně SDH 

Březové Hory: 
 Zajištění občerstvení: Milan Spilka 
 Zajištění přednášejícího z HZS: 2 přednášející zajistí Václav Jankovský 
 Zajištění testů na zkoušky: Milan Spilka – testy pro II. A III. 

Zkušební komisaři: Milan Spilka a Jiří Šimonovský 
Na místě budou předány chybějící průkazky. 

ad 4) Byly předloženy návrhy bannerů a rollbannerů, ze kterých rada vybírala barevné a 
textové provedení. Z předložených návrhů byly pro realizaci vybrány tyto, které jsou 
přílohou zápisu.  
Dále předložil starosta okresu p. Václav Jankovský návrh, abychom bannery a 
rollbannery zpracovali také, jako naučné pro mládež, s obrázky a textem prevence proti 
ohni. Tyto návrhy budou ještě zpracovány a předloženy na příští schůzi odborné rady. 

ad 5) Pro POODM 2022 zatím nebylo vypsáno téma a bude se řešit hned, jak budou známy 
 termíny a témata.  
ad 6) Do diskuze nebyly vzneseny žádné příspěvky.             
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ad 7) V závěru poděkoval vedoucí rady všem přítomným členům a starostovi OSH za aktivní 
účast na jednání rady.  

 
Ukončeno v 15:53 hodin.  
Zapsal: Milan Spilka 

Výpis byl proveden ze zápisu z jednání ORPr. Neobsahuje citlivé a osobní údaje osob, případně 
další chráněné informace.  

Oprávněné osoby mohou dle zákona nahlížet do úplného zápisu z jednání na OSH Příbram a 
pořizovat si z něj výpisy a záznamy. 
 
 
 
 
 


