
Zápis vypracoval: Severa 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ORP PS ZE DNE 6. 10. 2022 (NEVŘEŇ) 
Program: dle plánu práce  

1. příprava aktivu referentů prevence 

2. informace z SPD HZS PK 

3. informace z jednání VV OSH PS 

4. informace z jednání KORP a UORP 

5. vyhodnocení soutěže „POODM 2022“   

6. různé 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

1)  Aktiv referentů prevence bude společný s OROO 26.11.2022 v CC Nevřeň. Připraveny 

budou zkoušky pro zájemce o získání odznaku Preventista III. nebo II. stupně. Zahájení bude 

v 8:30 h. Program – prezentace rady OB, zástupce HZSPK, prezentace rady prevence. 

Pozvánky zajistí vedoucí rady (Severa). Rozeslání elektronicky (email) do okrsků. 

Podklady ke zkouškám zajistí vedoucí rady.   

2)  Vedoucí podal stručnou informaci o probíhajících kontrolách SPD HZSPK v budovách 

mateřských škol a domů s pečovatelskou službou. 

3)  Vedoucí podal stručné informace z posledního jednání VV OSH, o navýšení členských 

příspěvků – bude se jednat na podzimním shromáždění představitelů SDH, a dále informoval o 

skutečnosti, že na OSH máme novou pracovnici paní Jitku Špelinovou.  

4) KORP ani UORP se od posledního jednání nesešla. 

5)  Vedoucí podal informaci o republikovém kole POOD 2022, kde náš okres měl dva zástupce. 

V kategorii ZUŠ 1 (3. místo, David Taut) a v kategorii ZUŠ 2 (2. místo, Karolína Nováková). 

Dále poděkoval panu Genttnerovi za zprostředkování slavnostního vyhodnocení a výstavy prací 

v prostorách CC Nevřeň. 

6) Členové rady se již delší dobu snaží o oslovení široké veřejnosti v problematice preventivně 

výchovné činnosti. Členové rady se shodli na návrhu interaktivní hry, která bude plněna na 

území okresu Plzeň -sever a bude pro širokou veřejnost. Vedoucí rady zpracuje stručný popis a 

rozešle členům rady a členům VV v termínu listopad 2022.  

Stručný popis: Úkolem zúčastněných bude hledání vytipovaných míst, která budou opatřeny 

informacemi z hasičskou tématikou. Do karty účastníka bude zaznamenán údaj nebo razítko. 

Na konci období budou došlé karty vyhodnoceny a vítěz bude vylosován.  

 


