
Zpráva o činnosti odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva za 

uplynulé období 2018 

 

Odborná rada pracovala ve složení tak, jak byla zvolena. 

 

Činnost odborné rady byla zaměřena především na plnění bodů: 

Požární ochrana očima dětí a prevence. 

 

     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 223dětí z 52 škol a školek a 16 sborů dobrovolných hasičů 

(což je o 96 soutěžících 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 postoupilo pět soutěžících a to 1x z prvního, 2x z druhého 

a 2x z třetího místa. Pro vaši informaci se v rámci jihočeského kraje do této 

soutěže zapojilo celkem 4838 dětí ze 174 škol a 47 sborů dobrovolných 

hasičů. V červnu letošního 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 na stanici HZS.   Propozice pro letošní kolo této soutěže 

již byly rozeslány. 

     Bod 2 -V rámci prevence  -   jsme v uplynulém roce provedli periodické 

doškolení preventistů  III. a II. stupně, zajistili a vyplnili průkazy preventistů 

včetně záznamů o doškolení. V letošním roce bylo v plánu provést další 2 

školení (říjen - Prachatice a listopad - Zdíkov) s tím, že těm kterým 

odbornost preventisty skončila, budou mít možnost si ji obnovit. Tato 

školení se mi nepodařilo uskutečnit z důvodu mého dlouhodobé nemoci a 

též zaneprázdněnosti školícího instruktora V. Kouta z HZS Prachatice. 

Náhradní termín leden2020. 

 

 

 

Děkuji za pozornost 


