ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORNÉ RADY PREVENCE OSH PJ ZA ROK 2016

Vážený pane starosto, vážení členové výkonného výboru, vedoucí a členové odborných rad okresního
sdružení hasičů Plzeň-jih,
dovolte mi, abych vám přednesl zprávu o činnosti odborné rady prevence okresního sdružení hasičů
Plzeň-jih (dále jen ORP) za rok 2016.
Rada byla jmenována výkonným výborem OSH PJ dne 17.března 2015 v tomto složení :
Pavel Jiránek – SDH Dvorec – vedoucí odborné rady, Vladimír Vozka – SDH Nepomuk , Václav Křen –
SDH Skočice, Jaroslav Petřík – SDH Honezovice, Jiří Plachý – SDH Letiny a Josef Sýkora – SDH Blovice –
členové odborné rady.
První jednání ORP OSH PJ se uskutečnilo dne 31.března 2016, na tomto jednání si rada vytkla základní
cíle spočívající v provádění preventivně výchovné činnosti v oblasti PO a proběhlo vyhodnocení
soutěže PO očima dětí za rok 2016.
Druhé jednání ORP OSH PJ se uskutečnilo 16. června 2016, na tomto jednání se rada zabývala
přípravou základních rysů, materiálů a podkladů pro zpracování souhrnné okresní prezentace na
stěžejní témata a to - základní zásady požární bezpečnosti, chování při mimořádných událostech,
v případě ohrožení a v krizových situacích, bezpečnost při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv
a zdravotnická část. Na tomto úseku spolupracujeme s vedoucím ORP KSH PK panem Zdeňkem
Květoněm, velitelem okrsku Žinkovy panem doktorem Václavem Šampalíkem a členem SDH
Nepomuk panem Jiřím Šůsem, který je držitelem odbornosti „Preventista prvního stupně“.
V této souvislosti si rada dala za cíl zmapovat situaci v rámci jednotlivých sborů v okresu Plzeň-jih a
oslovit je se zájmem o spolupráci s ORP OSH PJ - organizace návštěv dětí a mládeže, seniorů a ostatní
veřejnosti na hasičských zbrojnicích.
Dále se rada zabývala implementací Metodického pokynu starosty SH ČMS číslo 3/2016, platným od
1.2.2016, který se mimo jiné týká školení preventistů II. a III. stupně a následné organizaci odborných
seminářů, dle podmínek tohoto metodického pokynu, včetně vydávání osvědčení a průkazů
preventisty. Tento metodický pokyn klade na OSH, respektive na ORP OSH větší nároky z pohledu
vedení dlouhodobé a pečlivé evidence v oblasti proškolených preventistů a pořádání pravidelných
seminářů.
Vzhledem k tomu, že se téma prevence a výchovné činnosti prolíná s oblastí mládeže i s oblastí
represe a vzhledem k absenci sekce ochrany obyvatelstva si rada vytkla za cíl iniciovat a navrhnout
společné jednání s ORM a ORR OSH PJ, minimálně 1 x za rok a vytýčit si pole působnosti.
Dále se rada bude zabývat požárními řády obcí a úkoly preventistů v obcích.
Třetí jednání ORP OSH PJ se uskutečnilo 1.září 2016, na tomto jednání se rada zabývala slavnostním
vyhodnocení okresního kola a ocenění vítězných prací soutěže PO očima dětí, které následně
proběhlo v Sokolovně v Oplotě dne 8.10.2016 v rámci vyhodnocení Ligy Mládeže okresu PJ a
poděkovala výkonnému výboru za uvolnění významné finanční částky na nákup cen a odměn pro

vítěze této soutěže. V této souvislosti bych rád zmínil snahu ORP o užší spolupráci s ORM při přípravě
pořádání hasičského dne pro mládež v roce 2017 a přijal usnesení VV OSH PJ o společném předložení
návrhu obou rad na pořádání tohoto dne v roce 2017 a to do 30.května 2017.
Dalším bodem tohoto jednání byla příprava podzimního semináře a školení preventistů II. a
III.stupně, se závěrem, že školení se uskuteční v Přešticích v sobotu 19.11.2016 od 9 hodin –
přihlášení na kancelář OSH PJ do 16.11.2016 a v Nepomuku v sobotu 10.12.2016 od 9 hodin –
přihlášení na kancelář OSH PJ do 07.12.2016. Toto bylo zveřejněno na okresních webových stránkách
23.10.2016.
Předsedou zkušební komise bude pan Zdeněk Květoň, vedoucí ORP KSH PK.
V této souvislosti sestavujeme seznam proškolených preventistů I., II. a III.stupně v rámci OSH PJ a
dále povedeme ve spolupráci s kanceláří OSH důkladnou evidenci.
19.listopadu mělo proběhnout školení preventistů v Přešticích, toto ovšem bylo pro malý počet
přihlášených zrušeno. Školení a seminář v Nepomuku proběhne jak již jsem zmínil 10.12.2016 a rada
se jejím vyhodnocením bude zabývat na svém prvním zasedání v roce 2017.
Čtvrté jednání ORP OSH PJ proběhlo v pondělí 21.listopadu, na tomto jednání byla zhodnocena
práce jednotlivých členů rady a předložen plán práce ORP OSH PJ na rok 2017. Dále se rada zabývala
přípravou OZ soutěže PO očima dětí na rok 2017 a návrhy na úpravu webových stránek OSH PJ. Dále
rada navrhuje VV OSH PJ odvolání pana Jaroslava Petříka a Jiřího Plachého z ORP OSH PJ a navrhuje
oslovit další zájemce z řad členů SDH o působení v ORP.
Páté a letošní poslední jednání ORP OSH PJ proběhlo dnes, tedy 3.prosince a na tomto jednání byl
schválen navržený plán práce ORP OSH PJ na rok 2017.
Na závěr mi dovolte poděkovat panu starostovi , panu náměstkovi pro prevenci, členům výkonného
výboru a aktivním členům odborné rady prevence za dosavadní spolupráci v tomto roce. Vše nejde
tak rychle a bezproblémově, ale věřím, že vytčené cíle se podaří ve spolupráci nás všech splnit.
S přáním příjemného času vánočního a pohodového vstupu do roku 2017 vám děkuji za pozornost
Pavel Jiránek
vedoucí ORP OSH PJ

