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Zpráva okresní odborné rady prevence za rok 2018
při OSH Pardubice
Rada pracovala podle plánu práce, a to zajištění semináře pro preventisty SDH a členy OOB.
POODM 2018, vytvoření nových propagačních materiálů a provádění PVČ pro seniory, MŠ a
občany.

Seminář pro preventisty SDH členy OOB
Na začátku ledna se sešla rada k přípravě semináře. Místo bylo standartní CPS Pardubice,
lektoři specialisté z HZS, příprava materiálů PVČ a drobné občerstvení. Seminář se uskutečnil
17.2.2018 na CPS Pardubice. Zaměření semináře: aktuální problematika v prevenci – lektorem
byl Mgr. Pavel Nejtek, problematiku OOB lektorovala Ing. Eva Kuthanová a provádění PVČ
s možnosti získávání materiálů PVČ. Účast byla velmi slušná 55 členů SDH.
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Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018
Již na podzim roku 2017 byl vyhlášen nový ročník POOD a M 2018. Od podzimu do prosince
byly kontaktovány SDH, MŠ, ZŠ s možností zapojení do nového ročníku této soutěže. Do konce
února proběhly základní kola a postupové práce byly odevzdávány na OSH Pardubice do
16.3.2018. Vyhodnocení okresního kola proběhlo 22.3.2018. Do soutěže se zapojilo 835 dětí
z 16 SDH 10 škol – 7 MŠ a 3 ZŠ. Slavnostní vyhlášení proběhlo na učebně CPS Pardubice HZS
Pak. dne 16. 05. 2018 od 15:30 hodin. Do krajského kola postoupilo 33 prací (6 literárních, 3
DT a 24 výtvarných prací). Slavnostní vyhodnocení krajského kola proběhlo dne 23. 05. 2018
na hradě Svojanov. V krajském kole získali: 1 místo v kategorii L1 Norbert Dočekal SDH Břehy,
1 místo v kategorii L 2 Anna Roubíčková SDH Újezd u Přelouče, 2. místo v kategorii L 2 Anna
Bendové SDH Komárov, 3. místo v kategorii DT 1 Daniel Morávek SDH Horní Ředice, 1, místo
v kategorii M1 Petr Faltys MŠ a ZŠ Lázně Bohdaneč a 2. místo v kategorii K 1 SZŠ a PRŠ
Pardubice. Do republikového kola postoupily 3 práce. V republikovém kole se na 3. místě
umístil v kategorii M1 Petr Faltys MŠ a ZŠ Lázně Bohdaneč. Děkujeme všem za účast a
reprezentaci OSH Pardubice.

Vítězný obrázek v kategorii M 1
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PVČ a Materiály PVČ
Při provádění seminářů (besedy) pro děti, občany a seniory potřebujeme být nejen dobře
připraveni, ale mít k dispozici pomůcky a materiály PVČ. Z předchozích let máme příručky pro
seniory, příručky pro občany, záložky s různou tematikou. Pokud si vezmeme všechny
materiály tak zjistíme, že nemáme pro nejmenší děti žádné materiály. V letošním roce jsme se
zaměřili na děti ve věku od 4 do 7 let (mateřské školy a 1. třída ZŠ), pro tyto děti jme vytvořili
pexesa. Pexesa jsou zaměřena na seznámení dětí s hasiči a s jejich prací a vybavením.
V letošním roce se opět podařilo získat finanční prostředky na nově vytvořené materiály PVČ
a dotisk stávajících materiálů, o které je velký zájem. Z těchto financí se provedl dotisk Příruček
pro občany, záložka první pomoci a nově vytvořené pexeso pro děti do MŠ. Výroba a dotisk
byl financován z vlastních zdrojů OSH Pardubice a dotace z města Pardubice. V roce 2019
vytvoříme pexesa pro děti do 12 let se zaměřením do oblasti prevence a technických
prostředků požární ochrany. Jednotlivá SDH, která využívají našich materiálů PVČ a pomůcek
prezentují své akce na stránkách OSH Pardubice v sekci prevence.

Nově vytvořená pexesa pro děti MŠ

Ukázky z hašení hořícího oleje a seminář pro seniory.
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Ve dnech 22.3. – 23.3.2018 jsme navštívili dobrovolné hasiče na Slovensku. Při této příležitosti
jsme prezentovali naše vytvořené materiály a pomůcky při provádění seminářů. Mgr. Pavel
Nejtek vystoupil na konferenci na Technické univerzitě Košice, kde přednesl problematiku
prevence v Pardubickém kraji.

Plán práce na rok 2019
1. Prezentace dětské soutěže „požární ochrana očima dětí a mládeže 2019“
(prosinec – březen 2019)
2. Leden - Příprava semináře pro preventisty a OOB
3. Podat žádost o dotaci na materiály PVČ na Magistrát města Pardubice, spolupracovat
s Magistrátem, s městskými obvody a sdh působícími na území města při provádění
PVČ. Materiály PVČ – dotisk chybějících záložek, nová pexesa pro děti do 12 let.
4. 23. 2. 2019 nebo 16. 03. 2018 - Seminář pro preventisty a OOB
5. 31. 03. 2019 – uzavření okresního kola POODM 2019
6. 11. 04. 2019 – vyhodnocení okresního kola POODM 2019 výsledky zaslat do 31. 04.
2019 na KSH Pak
7. Do 20. 5. 2019 uskutečnit slavnostní vyhodnocení okresního kola POODM 2019
8. Vytvořit nové materiály na PVČ – pexesa pro děti do 12 (se zaměřením na prevenci)
9. Celoročně provádět semináře děti, občany a seniory. Po každé PVČ vytvořit zápis o
provedené akci a zaslat na OSH Pardubice (formulář na OSH)
10. Spolupracovat s SDH, HZS Pak a obcemi při provádění PVČ.

Tímto bych chtěl poděkovat vedení OSH Pardubice všem členům SDH, kteří nás podporují a
provádějí preventivně výchovnou činnost nejen mezi hasiči, ale hlavně mezi širokou
veřejností.

V Pardubicích 2.11.2018

Janda Aleš v.r.

