Odborná rada prevence
Zpráva o činnosti rady za rok 2010
Vážená paní starostko, členové výkonného výboru, kolegové hasiči. Dovolte,
abych Vám předložil informaci o dosavadní činnosti naší odborné rady prevence.
Rok 2010 přinesl řadu organizačních změn v našich radách, výkonném výboru
a i v ostatních výkonných orgánech SH ČMS. V letošním roce skončilo další volební
období. V naší odborné radě prevence nedošlo k žádným zásadním změnám. Než
však přistoupím k samotnému představení členů, dovolte, abych vás seznámil se
skutečnostmi, které se událi před termínem konání okresní konference, konané 27. 3.
2010 v Manětíně.
Naše odborná rada se sešla k prvnímu jednání již 14. 1. 2010. Hlavním úkolem
byla příprava okresní konference prevence. Jedním z dalších bodů byla příprava a
zajištění dalšího kola literární a výtvarné soutěže „ PO očima dětí “. Na první schůzce
jsme se shodli na termínu i místu konání naší konference.
Okresní konference referentů preventivně výchovné činnosti proběhla 6. 3. 2010
v prostorách požární zbrojnice v obci Zruč. Byli pozvání zástupci všech okrsků našeho
okresu Plzeň – sever. Ze 14 okrsků se ve Zruči sešli zástupci z 9 okrsků. Naše schůze
byla usnášeníschopná a my mohli přejít k samotnému aktu jednání. Hlavním úkolem
byla volba nové rady a nového vedoucího. V diskusi vystoupil pan Josef Moravec a
navrhl, aby rada zůstala ve stejném složení i v dalším volebním období. Nikdo
nevznesl protinávrh a bylo hlasováno. Staronové složení rady bylo jednohlasně
schváleno. Okresní rada prevence pracuje ve složení:
Petra Severa, František Hnilička, Karel Štaif, Václav Šmídl, Jiří Honzík, Jiří Pokorný a
Marek Vejvoda. Vedoucím rady byl zvolen Petra Severa a jeho zástupcem pak
František Hnilička. Na tomto místě mi dovolte poděkovat všem členům za vykonanou
práci a věnovaný čas v uplynulém období 2005 – 2010.
Začátkem roku byla oslovena školská zařízení a kolektivy mládeže našeho
okresu a byl vyhlášen další ročník soutěže „ PO očima dětí “. K vyhodnocení této
soutěže došlo 22. 4. 2010. Na našem okrese se zúčastnilo 7 základních škol, 5
mateřských škol a 3 SDH - celkem 163 dětí. Vítězné práce byly zaslány na krajské
sdružení a dne 5. května 2010 byly vyhodnoceny v krajském kole.
Celkem z 12
kategorií postoupily děti z našeho okresu do 8 kategorií v celorepublikovém kole.
Oproti předešlým letům se však našemu okresu letos nepodařilo získat žádný
stupínek. Konkurence je veliká a vyhodnotit ty nej nej … je opravdu těžké.
5. června 2010 nastal pro děti vytoužený čas. Za krásného slunečného dne se naše
rada spolu se starostkou OSH Alenkou Foldovou, sešla na Centrální požární stanici
HZS PK – územní odbor Plzeň, stanice Košutka. Bylo naše příjemné zjištění, že ocenění
se zúčastnily bezmála všechny děti a spolu s nimi i jejich rodiče i prarodiče. Po
samotném aktu vyhodnocení měli všichni možnost prohlédnout si vybavení a prostory
požární stanice včetně zásahové techniky a zázemí službu konajících hasičů. Vřelé
díky za umožnění konání této akce v pěkném prostředí požární stanice patří plk. Ing.
Pavlu Musilovi. V neposlední řadě patří dík Aleně Foldové, starostce OSH PS, která
nám s konáním této soutěže výraznou měrou pomáhá.

Dalším úkolem rady prevence dle plánu práce je příprava semináře referentů
prevence a uskutečnění zkoušek odbornosti SH ČMS – preventista III. a II. stupně. Na
poslední radě 23. září 2010 jsme se usnesli, že seminář uskutečníme až po sněmu
starostů. Tímto žádám vás, všechny starosty sborů nebo jejich zástupce, aby jste
apelovali na své stávající nebo nové preventisty. Seminář se bude konat 20. 11. 2010
v požární zbrojnici v Tlučné od 9. 00 hodin. Bude zaměřen na všeobecné znalosti
preventistů. Tohoto úkolu se zhostí bývalý dlouholetý vedoucí rady pan Jan Čermák.
Dále se budou zabývat novým nařízením vlády o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Po semináři budou provedeny zkoušky a vydávání prodloužení osvědčení .
Já spolu s celou radou doufáme, že seminář v letošním roce vrátí prevenci v našem
okresu na úroveň stejnou, jako cca před 6 lety. Musím se také zmínit o naší spolupráci
s HZS. V naší radě jsou stálými přísedícími - požární rada mjr. Ilona Tůmová a pan
Jaroslav Maxa, komisař z odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. V letošním
roce jim jejich pracovní zaneprázdněnost nedovolila zúčastnit se našich schůzek.
Doufám, že pro příští rok nadále zůstaneme ve spojení s HZS PK. Na konci roku nás
ještě čeká poslední schůzka v tomto roce. Budeme se zabývat hodnocením celého
roku, hodnocením semináře a přípravou plánu práce na rok 2011.
Závěrem mi dovolte, abych vám do roku 2011 popřál jménem všech členů
rady pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho úspěchů v životě pracovním , ale i
v soukromém, ničím nerušené prožití svátků v kruhu rodiny. Pokud už budete muset
vyjíždět k požáru či jiné události, aby se vaše jednotka vrátila vždy kompletní a bez
úhony.
Vedoucí ORP
Petr Severa

