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Zpráva o činnosti odborné rady prevence a  
ochrany obyvatelstva za rok 2016 

 
Na začátku roku 2016 byla odborná rada prevence složena z 5 členů. Na posledním 

zasedání rady prevence 26. 11. 2016 byla komise doplněna o dalšího člena, vzhledem 
k rozsahu činnosti. 
 

První rada proběhla v lednu 2016. Rada projednala zajištění pozvánek  „Požární 
ochrana očima dětí 2016“.  Projednali jsme materiály do zpravodaje OSH. Na první jarní den 
roku 2016 je plánováno vyhodnocení okresního kola PO očima dětí, pro které zajistila p. 
Bogapovová učitelku výtvarné výchovy pro odbornější posouzení prací. Připravili jsme 
příspěvek do prezentace, pro poradu starostů v měsíci březnu. 

 
Již 21. 03. 2016 bylo radou  prevence provedeno vyhodnocení Okresního kola soutěže 

„Požární ochrana očima dětí 2016“. Soutěže se zúčastnilo z našeho okresu 1163 dětí, jedná 
se o rekorní počet za poslední roky. Z toho bylo 16 základních škol a 11 mateřské školy. Dále 
soutěžilo 31 SDH se svými dětskými kolektivy.  12. 3. 2016 rada zajistila doškolení referentů 
prevence v dolní Čermné, kde se sešlo 24 zástupců okolních sborů. 11 členů SDH složilo 
zkoušku odbornosti „Preventista III“ . a 13 „Preventista II“. 

 
21. 04. 2016 proběhlo v kulturní místnosti SDH Mladkov vyhodnocení – ocenění 

nejlepších účastníků okresního kola „PO očima dětí“ za rok 2016. Děkujeme za poskytnuté 
prostory SDH Mladkov, OSH a paní MUDr, Rybové za prostředky pro ocenění vítězných 
účastníků. 
 
            Krajské vyhodnocení  „PO očima dětí 2016“  se konalo  dne  16. 06. 2016  v kulturním  
zařízení města Chrudim. Výsledky „PO očima dětí 2016“ – krajské vyhodnocení: počet  
zúčastněných  dětí  celkem 2778, počet  zúčastněných  škol celkem 77, z toho 39 MŠ, 
38  ZŠ.  Dále soutěžilo  96 SDH se  svými  dětskými  kolektivy.  Do  celostátního  kola  
postoupilo  13  prací.  Nikomu  z postupujících  k naší  lítosti, se  nepodařilo  umístit  v  
celostátním kole. 
 
         Červnová rada 27.06.2016 byla informována o výsledku krajského a celostátního 
 kola PO očima dětí.  Připravili  jsme příspěvek do  zpravodaje  SDH. Hlavní pozornost  
 byla dána přípravě podzimního doškolení referentů prevence a to nejen obsahem, ale  
 i zajištění formou pozvání. Jednotliví členové rady si rozdělili témata pro školení.  
Projednali  jsme i  pozvánku pro  setkání referentů  prevence  okrsků plánované na 17.   
října. P. Bogapovová  připraví příspěvek do prezentace, pro poradu starostů  5.9.2016 
 – účast zajistí p. Šára 

19. 09. 2016 došlo na zasedání rady prevence k přípravě programu na zasedání 
referentů prevence okrsků. Dále bylo rozhodnuto, že členové rady prevence se zúčastní 
shromáždění představitelů SDH po obvodech. Pan Jedlička předložil návrh propagačního 
plakátu pro akci Po očima dětí 2017. Rada byla seznámena s brožurou pro seniory – je nutno 
zajistit dostatečné množství publikací pro náš okres. 22.10.2016 členové komise zajistili 
volnočasový program účastníků závodu všestrannosti mladých hasičů. 

10. 10. 2016 se uskutečnila rada pro upřesnění programu na setkání referentů 
prevence okrsků, nebo jejich zástupců. – program viz setkání 17. 10 .2016 

Dne 17. 10. 2016 se uskutečnilo v zasedací místnosti na OSH Ústí nad Orlicí – 
zasedání referentů prevence okrsků nebo jim pověřených zástupců. Referenti okrsků nebo 
jejich zástupci byli informováni o změně „Metodického pokynu č. 3/2016,  SH Čech, Moravy a 
Slezska k získání a prolongaci (všimněte se, že již nestačí naše krásná čeština), o novém 
ročníku soutěže „PO očima dětí 2017“. Pan Jedlička připravil krásný plakát pro lepší 
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informovanost, který bude posílán na školská zařízení, stejně jako předáván starostům sborů 
v listopadu.  

Dále byli informováni o materiálech na preventivní výchovnou činnost – nová brožura, 
která se stala bescelerem „Příručka pro seniory“, byla předána přítomným zástupcům sborů. 
Děkuji členům naší komise, kteří se aktivně spoluúčastnili na její přípravě. 

Nakonec byla podána informace o doškolení referentů prevence dne 26. 11. 2016 v 
8,00 hodin na HZS Ústí nad Orlicí. Přítomní členové SDH byli informováni o vyhlášce 34/2016 
Sb – komíny, aby se předešlo zkresleným informacím z veřejnoprávních medií. 

Po tomto zasedání se ještě sešla rada prevence k upřesnění úkolů na doškolení. Byla 
upřesněna témata a jejich přednes, pro doškolení . Komíny – nová vyhláška  - pí Bogapovová; 
Garáže a požární ochrana – p. Rys; Informace - ochrana obyvatelstva – p. Jedlička; Požární 
ochrana a senioři – pí Bogapovová; Bytové domy – společné prostory – p. Šára 

 
22. 10. 2016 členové naší odborné rady pomáhali vyplnit volný čas účastníkům  

Okresního kola ZPV v Dolní Čermné formou zábavných soutěží. 
 
Členové rady prevence se zúčastnili zasedání představitelů SDH po obvodech, kde 

prezentovali činnost rady  

– 09. 11. 2015 -  Vysoké Mýto v 15,00 hodin – pí. Bogapovová, 

 – 15. 11. 2015 -  Ústí nad Orlicí v 15,00 hodin – p. Ryšavý, 

-    Lanškroun v 18,00 hodin – p. Jedlička, 
      – 16. 11. 2015 -  Letohrad (Žamberk) v 15,00 hodin – p. Ryšavý, 

-     Králíky v 18,00 hodin – pí Bogapovová,  
  

 Dne 26. 11. 2016 bylo provedeno členy rady prevence doškolení referentů prevence. 
Tohoto doškolení se zúčastnilo 42 referentů prevence z SDH. Referentům prevence byly 
rozdány materiály na CD. Dále jim bylo po doškolení umožněno složit zkoušky na odbornost 
„Preventista III.“ a „Preventista II“. Úspěšně vykonalo zkoušku na odbornost: 
 „Preventista III“ – 7 referentů prevence, 
 „Preventista II“ –  10 referenti prevence. 
 
Rada prevence byla doplněna o nového člena p. Bc. Kacálka Milana, který bude mít na starost 
otázku ochrany obyvatelstva. 

 

Všichni víte, že to nebyl rok nijak lehký. Členové vynaložit velké úsilí, aby nastartovali 
činnost na poli prevence a ochrany obyvatel. Někdy byli konfrontováni se situacemi, s nimiž 
nepočítali a ani nemohli počítat. Požadavky na práci byly opravdu mimořádné a jejich nervy 
dostaly často zabrat. Přesto to nakonec všechno zvládli a myslím, že na sebe mohou být pyšní. 

Co říci na konec, členové nové rady prevence odvedli dobrou práci, v mnohém ohledu 
dokonce vynikající. Mohu to říct s plným přesvědčením, protože jsem byla u toho a jejich práci 
jsem sledovala. Kromě toho to potvrzují i předběžné výsledky např. doškolení referentů 
prevence a plakát na soutěž „PO očima dětí“. Doufám, že v započaté práci budou pokračovat 
i v příštím roce. 
  

V Chocni 1. 12. 2016 
Jiří Šára vedoucí ORP 

  
 

 

 

 


