
 

Zpráva odborné rady prevence pro shromáždění delegátů SDH 2O13. 
 

 

Opět se nám sešel rok s rokem a my máme možnost hodnotit, co se nám na úseku prevence 

dařilo a co ne. V loňském roce se odborná rada prevence sešla třikrát.  

16. 3. 12 na této schůzce byl zpracován plán práce, dále pak zpráva pro shromáždění delegátů  

SDH, příprava semináře (to znamená zajistit datum, místo a v neposlední řadě instruktora) a za 

další přípravou soutěže POOD která probíhá každoročně. 

2.3 3.3.2O12. se uskutečnil seminář Královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí. Zde byl přítomen 
 

plk. ing. arch. Josef Petrák a ing. Morávek president kominického cechu. Zaznělo zde mnoho 

poučných věcí, které souvisí s prací referenta prevence. Za náš okres byly přítomni 3 členové. 

14.4.2O12. se konal seminář na našem okrese, zúčastnilo se ho 18 referentů prevence našeho okresu. 

Na závěr semináře proběhly testové zkoušky odbornosti Preventista III. a II. stupně. Přítomní   refere- 

nti prokázaly svou připravenost, neb všech 18 členů splnilo. Ráda bych touto cestou poděkovala 

plk. ing. arch Jozefovi Petrákovi za přínosnou přednášku a ochotu přijet mezi nás dále bych chtěla 

poděkovat maj. bc. Jiřímu Hroudovi za zajištění učebny na ZHS v RK. 

18. 5. 12 se odborná rada sešla v Častolovicích.  Zde byl hodnocen seminář velice kladně. Dalším bod- 

dem bylo konání soutěží na našem okrese, dny otevřených dveří pořádaných  SDH,besedy se spolu- 

občany informovanost na úseku PO.  Nerada bych Vás zde unavovala čísly neb jich zde z předešlých 

správ zaznělo dost, ale přesto něco málo společenských a kulturních akcí 5O4, preventivně výchovná 

činnost 97, propagace PO 1O8, referent prevence III je v současné době 42 členů a II IO členů. 

Jako každý rok je soutěž POOD, nebylo tomu jinak ani letos kdy se této soutěže v našem okrese 

účastnilo 35 základních škol, 15 mateřských škol, 27 SDH celkem 75O dětí. I pro rok 2O13 je tato 

soutěž POOD vyhlášena, kdy by na okresech mělo vyhodnocení proběhnout do 26.4.2O13 a odesláno 

na kraj do 3.5.2O13. Zde proběhne 14.5.2O13 vyhodnocení. 

Ráda bych z tohoto místa požádala starosty i velitelé SDH o podporu referentů prevence, ač se mnozí 

domnívají, že je prevence pouze papírová záležitost, nemají celkem pravdu. Neb prevence vzhledem k 

dostupným materiálům má bohatou škálu možností jak působit na spoluobčany (ať už besedami, 



 

obecním rozhlasem, ukázkami a písemnou formo ve vývěsných skříňkách obce). Jak sami víme tak 

prevence bude mít stále své opodstatnění v předcházení požáru, ať už použijme jakoukoli formu 

dělení. 

Na závěr mi dovolte poděkovat Vám i vašim rodinám za práci na úseku PO, neb každý z nás si 

u vědomme, že bez podpory rodiny bychom tuto dobrovolnou činnost nemohli vykonávat. 

Proto hodně pevného zdraví, štěstí a lásky v roce 2O13 Vám i vašim rodinám. 


