
Zá p i s   č. 1/2021 

 

 

 

z jednání odborné rady prevence dne 30. listopadu 2021 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Za sekretariát :   V. Sedláčková 

 

1. Jednání zahájil předseda ORP Marek Sýkora, který seznámil s programem. 

 

2. Volba zapisovatele                - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu    - byl navržen a schválen Zdeněk Šubrt 

 

3. Kontrola usnesení: 

Na přechozím jednání ORP nebyly uloženy žádné úkoly. 

 

4. Marek Sýkora informoval o letošním kole soutěže PO očima dětí. Soutěž proběhla 

oproti předchozím rokům z důvodu proticovidových opatření s omezeným počtem 

zúčastněných škol a dětí, vyhodnocení proběhlo 29. dubna. M Sýkora seznámil 

s celkovými výsledky soutěže. Děti z okresu Rokycany se umístily i v krajském kole 

POOD. 

 

5. Informace z krajské odborné rady prevence: 

Jednání v měsíci květnu, tj. v době covidu, se týkalo pouze soutěže POOD.  

Jednání KORP v měsíci listopadu – p. Květoň informoval o jednání ÚORP, vedoucím 

ÚORP je Ing. Jan Aulický. Na stránkách dobrovolných hasičů jsou průběžně 

doplňovány aktuální informace z této oblasti včetně zápisů z jednání rady. 

Záměr zhotovení letáků s protipožární tématikou, bylo navrženo téma „domácí 

dílna“. Bylo diskutováno rozšiřování letáků mezi občany, jednou z možností je šířit 

letáky v obcích tak, jako je poskytován místní tisk (stojany na místní tisk).  

Je možná i pomoc zastupitelstva v obcích, zveřejnění letáků na obecních stránkách.  

Školení preventistů – má být obnovováno 1x za 5 let, diskuse o obnově školení. 

SH ČMS – universita 3. věku, absolventi by obdrželi odznak preventisty III. stupně.  

Cílové skupiny – mládež, starobní důchodci apod.  

Je třeba vyřešit finanční krytí akcí, oslovovat případné sponzory apod.  

 

6. Byl na vržen a schválen plán činnosti ORP OSH Rokycany na rok 2022.  

Plán bude začleněn do celkového plánu činnosti výkonného výboru a odborných rad 

OSH Rokycany. 

 

 



 

Str. 2 

7. Usnesení: 

Jednání ORP dne 30. 11. 2021 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Zdeňka Šubrta 

c) Plán činnosti ORP na rok 2022 

 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

-        Informaci o soutěži PO očima dětí 2021 

-        Informace z krajské odborné rady prevence 

 

 

8. Závěr jednání provedl Marek Sýkora, který poděkoval přítomným za účast a jednání 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                       Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:  Zdeněk Šubrt 
         


