
Zpráva o činnosti odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva za 

uplynulé období 2017. 

 
        Odborná rada pracovala ve složení:  Daniel Erik, Pavlík Jan, Rožboud Václav, Král Václav, 

Vyskočil Zdeněk, Krejsa Vendelín, Jiráň Jan, Vopelka, Lukáš, Kutheil, Radek, Koroch, František a 

Žižka Josef 

       

 Činnost odborné rady byla zaměřena především na plnění bodů : 

       Požární ochrana očima dětí, prevence a ochrana obyvatelstva. 

  

     Bod 1 -Požární ochrana očima dětí, i v uplynulém roce proběhlo okresní kolo této soutěže, které 

zajišťovala odborná rada prevence a OO ve spolupráci s pracovníky HZS. V rámci našeho okresu se 

do této soutěže zapojilo celkem 127dětí z 51škol a školek a 2 SDH (o 38 více než v předešlém 

roce). Tříčlenná hodnotící komise pak posuzovala výtvarné a literární práce a práce zpracované 

digitální technologií v sedmi věkových kategoriích.  Do republikového kola z našeho okresu 

postoupili tři soutěžící a to 1 x z prvního a 2 x z druhého místa. Pro Vaši informaci se v rámci 

republiky do této soutěže zapojilo celkem 38 119 dětí z 11 055 škol a 640 SDH.  V červnu loňského 

roku pak proběhlo na požární stanici HZS JČ ve Vimperku oficiální vyhodnocení okresního kola 

této soutěže za přítomnosti dětí s rodiči, které se umístili na prvních třech místech ve svých 

kategoriích. Kromě občerstvení, dostaly věcné dary a na závěr si mohly prohlédnout požární 

techniku a stanici HZS.   Tento týden ve čtvrtek, jsme vyhodnotili letošní okresní kolo pro rok 2018 

a výsledky budou ve stanoveném termínu odeslány na kraj. Podrobnější informace o výsledcích 

tohoto kola budou předmětem příští schůze rady. 

 

    Bod 2 -V rámci prevence  -  Proškoleni členové rady prevence, byli pověřeni, aby v rámci svých 

okrsků a ve spolupráci s pracovníky obcí, SDH, či řediteli škol formou besed prováděli  preventivně 

výchovnou činnost v oblasti senioři, děti, na téma jak předcházet vzniku požárů, požární bezpečnost 

a pod.. 

      Rovněž v rámci prevence jsme v uplynulém roce provedli periodické doškolení preventistů  III. 

a II. stupně, zajistili jsme a vyplnili průkazy preventistů včetně záznamů o doškolení. V letošním 

roce uskutečníme ještě 2 školení (Zdíkov, Prachatice), takže těm co odbornost preventisty skončila 

(rok 2009), budou mít možnost si ji obnovit. Termíny školení jsou uvedeny v plánu práce OSH 

(13.4.2018 Zdíkov, 27.4.2018 Prachatice vždy od 18 00 hod) 

 

     Bod 3- Ochrana obyvatelstva- odborná rada prevence a OO ve spolupráci s HZS Prachatice 

provedla v loňském roce školení techniků ochrany obyvatelstva. Jestli je i v letošním roce 

plánované nějaké doškolení mi není zatím známo. Toť vše pokud jde o činnost rady prevence a 

ochrany obyvatelstva za uplynulé období. 

       O tom do jaké míry budou využiti proškolení členové rady prevence či samotní preventisté, 

bude záležet především na představitelích obcí či samotných SDH v rámci jejich působení. 

 

 

                                                      Děkuji za pozornost 

 

 

  za ORPaOO 

                                                                                                                                              Josef Žižka 


