
OOR Prevence, OSH Pardubice Teplého 1524, Pardubice 

Pracovní jednání rady 

29. 11. 2018 

Pracovní jednání rady prevence a ochrany obyvatelstva 

 

Zahájení 15:30 hod. 

Přítomni: Janda, Pejchal, Hercík, Urlich, Bolehovský, Růžička, Roček, Košťálová,    

Omluveni: Novák, Cerman 

Neomluveni: dle seznamu  

 

Zahájení: Janda A. 

 
1. Přednesení, doplnění a schválení programu. 
2. Odůvodnění proč se v září nekonalo jednání rady: nebyl vyhlášen nový ročník POODM 2019 a 

změny ne vedení SH ČMS 
3. V polovině listopadu byl vyhlášen nový ročník POODM 2019 + změny v GDPR. Pro členy SDH, které 

mají podepsané nové přihlášky se nic nemění. Pokud se do soutěže zapojí MŠ, ZŠ, ŠŠ a ostatní 
zájmové kroužky a skupiny musí ke každému obrázku být vypsaná příloha SOUHLAS se zpracováním 
osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nemohou být zařazeny práce do soutěže.  
Termíny: do 31.3.2019 odevzdat práce na OSH, 11.4.2019 vyhodnocení okresního kola a výsledky 
zaslat na KSH, v květnu provést slavnostní vyhodnocení POODM 2019 

4. Zhodnocení semináře pro preventisty a členy rady OOB  
5. V lednu na jednání rady se stanový přesný termín semináře. V návrhu jsou termíny 23. 2. 20119 a  

16. 3. 2019  
6. Podat žádost o dataci na Magistrát města Pardubice na dotisk chybějících záložek a vytvoření 

nového pexesa pro děti do 12 let. Žádost o dotaci podat nejdéle do února 2019 
7. Pokračuje projekt ochrana seniorů před mimořádnými událostmi. Kdo z členů rady neprovedl 

seminář pro seniory seminář provede do konce roku 2019.Každý seminář bude zdokumentovaný na 
A4 + 4 x foto – zaslat na OSH nebo na adresu prevence. 

8. Informace k dotištěným materiálům PVČ - seznámení s nově vytvořeným pexesem pro děti do 7 let, 
záložka první pomoci a příručka pro občany 

9. Informace z UORP Praha dle zápisu z jednání UORP  
10. Návrh plánu práce na 2019 - příloha 
11. Diskuse – různé 

 

 

  

 

 

 

Jednání ukončeno 29. 11. 2018 ve 16:30 hod 

            

 

Zapsal: Janda Aleš v. r. 


