
Zpráva o činnosti odborné rady prevence OSH Rokycany za rok      
                                                    2012 
 
Vážené hasičky, vážení hasiči, dámy a pánové, dovolte, abych vás 
seznámil s činnosti odborné rady prevence v roce 2012. 
     Zástupce rady prevence se sešli v dubnu letošního roku při  
vyhodnocování soutěže Požární ochrana očima dětí a další jednání 
rady proběhne v měsíci listopadu letošního roku. 
     V dubnu 2012 byla jako každoročně vyhodnocována výtvarná díla 
a výkresy dětí školního i předškolního věku na našem okrese.  
Práce s dětskou výtvarnou činností je velice přijemným úkolem, který 
zajišťuje odborná rada prevence ve spolupráci s odbornou radou 
mládeže a mnohdy je opravdu velice obtížné z mnoha dětských 
výkresů vybrat ten nejlepší. Ty jsou potom posílány do krajského kola 
této soutěže. 
V krajském kole se v roce 2012 za okres Rokycany umístili: 
V kategorii předškolního věku: 
kategorie M1    Adam Daníček  -     MŠ Mirošov     - 2. místo 
                 M2    Matej Kasal      -     MŠ Příkosice   - 2. místo 
V kategorii školního věku: 
kategorie ZŠ 1   Ludmila Kalná  -     ZŠ ul. Míru     -   3. místo 
                ZŠ 4   Terezie Šlapáková – ZŠ Strašice    -    1. místo 
Celkem se soutěže zúčastnilo 56 dětí z 18 škol na okrese. 
Na jednání rady prevence byl dohodnuto, že bude kontaktován 
organizátor náboru na tuto soutěž, tj. HZS Rokycany, s cílem 
zajistit propagaci soutěže na všech mateřských i základních školách na 
okrese. 
     Okresní rada prevence se na svých jednáních dále zabývá 
přípravou na topné období, znovu budou připomenuty změny 
v nařízení vlády týkající se problematiky kontrol a čištění komínů. 
Rada prevence půjde i nadále cestou osvěty a vzdělávání svých 
kolegů, spoluobčanů i dětí. Osvědčilo se pořádání besed se záchranáři 
nebo zveřejňování propagačních materiálů a letáků, zejména zábavnou 
formou pro ty nejmenší.  
     Zajisté je toho ještě dost, co by se mohlo v oblasti prevence 
uskutečnit, a věřím, že se nám plánované úkoly podaří splnit a naše 
práce bude mít i do budoucna smysl. 
                                                    Ved. ORP Vladimír Vaindl 



 
 
 


