ZÁPIS Z RADY PREVENCE
ZE DNE 21. ZÁŘÍ, OD 18.00 HODIN
Účast: dle prezenční listiny přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník
Program
1. Zhodnocení Rakovnického dne se záchranáři 2017
2. Požární ochrana očima dětí 2018
3. Termíny školení a schůzí pro rok 2018
4. Rakovnický den se záchranáři 2018
5. Projekt - "Když jde o život, přeparkovat nestihneš"
6. Den bezpečnosti (pátek 13.10.)
7. Diskuse
1. Zhodnocení Rakovnického dne se záchranáři 2017
4. Rakovnický den se záchranáři 2018
-

Hodnocení ve skrze pozitivní
Návrh na změnu místa konání – zimní stadion, hřiště u sokolovny Rakovník
Návrh na pozvání – stánek ČČK Rakovník, Chemická laboratoř HZS StčK Kamenice
Úkol pro členy rady: shánět sponzoring akce, ceny pro děti
K zamyšlení do příště: otevřenost věkových kategorií
Zjistit, zda je možnost na akci požádat o dotace – nadace ČEZ, Agrofert …

2. Požární ochrana očima dětí 2018
-

V letošním roce 112 výtvorů
Ceny dle rozpočtu na rok 2018 + exkurze na HZS Rakovník (pozn. Komentovaná
prohlídka lepší od Tomáše Poláka)
Prosba od ZuzStrou o spolupráci při nákupu cen na vyhodnocení
Letošní ročník startuje 1.10.2018, pravidla se nemění, pouze nové logo
OORP Rakovník bude distribuovat zjednodušené propozice
Propozice vytvoří Z. Strouhalová do konce září a rozešle členům a na MŠ,ZŠ,SŠ
v okrese

3. Termíny školení a schůzí pro rok 2018
-

Termín opakovací workshop – školení pro všechny preventisty 5.11. 2017 od 9:00
na HZS Rakovník, od 11:00 následuje sezení OORP
Školitel – P. Zuska, Z.Strouhalová, R. Doubrava
Z. Strouhalová zajistí učebnu
Více termínu se domluví 5.11. kde budou přítomni všichni členi OORP

5. Projekt - "Když jde o život, přeparkovat nestihneš"
-

Seznámení s projektem HZS Stčk
Dne 12.10. od 12:00 bude prakticky zjišťována průjezdnost sídlišť a problémových
částí měst v celém StčK
Možnost se podílet na průzkumu
Poté navazuje Den bezpečnosti

6. Den bezpečnosti (pátek 13.10.)
-

Myšlenka – stánek na Husově náměstí, prezence výsledků z projektu „Když jde o
život, přeparkovat nestihneš“, upozornění na tento problém
Součinnost s HZS Rakovník
Prezentace OSH Rakovník, OORP, PVČ

7. Diskuse
-

Založení tabulky (Z. Strouhalová) a tvorba termínové listiny vydávání článků
Každý si vybere téma a zpracuje odborný článek k dané problematice v daném
měsíci
J. Pokorný – zašle článek do Raportu – pálení v podzimním období
Články nutno zpracovat do 3.11. – budou vypáleny a distribuovány mezi
preventisty
Nápad na libovolná témata k distribuci mezi preventisty – zasílat Z. Strouhalové
Informace o průběhu Krajské soutěže v TFA (23.9.)

Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hodin.
Zapsala: Strouhalová Zuzana ………………………………………………..
Ověřovatel zápisu: Ledvinka Martin …………………………………….
Miksová Marcela……………………………………………..

