Obec Milostín
Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok
2017
Pro splnění § 29 zákona číslo 133/1985 Sb., O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
obec Milostín zpracovala tento plán preventivně výchovné činnosti na rok 2017.
Preventivně výchovná činnost obce v roce 2017 se zaměří na:
1.Metodickou pomoc pro fyzické osoby nebo právnické osoby při zajišťování požární
ochrany poskytovanou odborně způsobilou osobou dle § 11 zákona o požární ochraně.
Tato pomoc spočívá v tom, že obyvatelé obce mohou vznášet dotazy týkající se požární prevence.
Písemné dotazy mohou odevzdávat v době úředních hodin na Obecním úřadě Milostín s uvedením
adresy tazatele. Odpověď dotazovanému bude odeslána či v případě uvedení telefonního čísla
zodpovězena v co nejkratší době maximálně však do 30 dnů od vznesení dotazu.
2.Názorná propagace požární prevence na úřední desce obce, na webových stránkách
obce Milostín, kde budou zveřejněny tyto články:
Co jsou hasiči a co dělají
Co bychom měli vědět o komínech
3.Obec bude pokračovat ve spolupráci s HZS ČR při zajišťování preventivně výchovné činnosti
4.Obec bude pokračovat ve spolupráci s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi
a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany.
Připravil: Pešek Jiří – starosta obce
Projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Milostín dne 4.5. 2017

Zveřejněno dne 5.5. 2017

OBECNÍ ÚŘAD Milostín
V rámci preventivně výchovné činnosti v oblasti požární prevence pro rok 2017obec
zveřejňuje na úředních stránkách obce následující článek:

KDO JSOU HASIČI A CO DĚLAJÍ
Když slyšíme, jak houkají sirény a vzápětí se okolo nás přeženou hasičské vozy, každého hned
napadne, kdepak nám zase co hoří.
Pro většinu lidí jsou hasiči jedni, ale ve skutečnosti se určitým způsobem rozdělují na ty, kteří
si práci hasiče vybrali za své povolání a ty, kteří tuto činnost vykonávají dobrovolně ve svém
volném čase. Všem dohromady, ale jde o jedinou věc, rychle a kvalitně pomoci těm, kteří se
dostali do nebezpečí a je ohroženo
jejich zdraví, životy nebo jejich majetek.
Chtě nechtě se musíme zmínit i o právních předpisech, kterými se hasiči řídí. Jedná se
zejména o zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky, který upravuje podmínky
profesionálních hasičů a dále zákon o požární ochraně, ve kterém je provedeno členění
jednotek požární ochrany na čtyři základní skupiny: HZS kraje a HZS podniku – to jsou ti, kteří
vykonávají práci hasiče jako své zaměstnání, JSDH podniku a JSDH obce – to jsou hasiči, kteří
svoji činnost vykonávají dobrovolně mimo svoje zaměstnání. Když se Vás zeptáme, co dělají
hasiči, nejčastěji uslyšíme odpověď, že hasí požáry. Ano je to pravda, mají to již ve svém
názvu „Hasičský záchranný sbor“. V názvu se však objevuje i druhé slůvko „záchranný“ -tato
činnost hasičů – záchranářů je v dnešní době velmi rozmanitá a tvoří již více jak 2/3 všech
zásahů.
Jedná se zejména o výjezdy k dopravním nehodám, kde se provádí vyprošťování osob
zhavarovaných vozidel a předlékařská pomoc. Mezi další činnosti patří práce na vodě,
čerpání vody z objektů, likvidace olejových havárií a úniků
nebezpečných látek. V mnoha případech je nutná technická nebo technologická pomoc.
Bohužel se mezi zásahy množí o plané poplachy, kdy nezodpovědní občané a jejich děti
zavolají hasiče. Toto je činnost, kterou provádí tzv. represivní složka. Vy se ale setkáváte i s
hasiči z odboru prevence, kteří se zabývají schvalováním projektové dokumentace a účastní
se kolaudací objektů. Další provádějí kontroly u právnických a podnikajících fyzických osob a
u obcí. Po požáru zase provádějí zjišťování příčin vzniku požárů. Jak jistě sami uznáte,
prevence je velice důležitá i v oblasti požární ochrany a neměla by se zanedbávat, protože
díky nedodržování předpisů a díky nedbalosti lidí ročně vznikají tisíce požárů.
K dalším a především novým činnostem u hasičských záchranných sborů krajů je ochrana a
výchova
obyvatel, krizové a havarijní plánování. Tyto činnosti byly na HZS krajů převedeny z referátů
obrany a ochrany Okresních úřadů a regionálních úřadů CO.
Ochrana obyvatel velice úzce s činností hasičů souvisí. Jen si třeba vzpomeňme na povodně a
pak je nám jasné, že potřebujeme plány varování, evakuace. Pro případy havárií plány
havarijní a krizové, které se zabývají řešení havárií a živelných pohrom.

OBECNÍ ÚŘAD Milostín
Dle plánu preventivně výchovné činnosti v oblasti požární prevence pro rok 2017 obec
zveřejňuje na úředních deskách obce následující článek:

CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O KOMÍNECH
Boty vyšetřovatele zanechávají hluboké otisky ve vodou rozmočeném popelu na podlaze
toho, co bylo ještě před několika hodinami výstavním rodinným domkem. Ohořelé stěny,
propadlý strop, z trosek nábytku se dá jen stěží určit, co byla čalouněná souprava a co
šatnová skříň. Žár změnil dokonce i stylová kamna na tvar jakoby navržený výstředním
sochařem.
Zeptáme-li se, co bylo příčinou tohoto požáru, odpoví vyšetřovatel pohledem ke kamnům.
Téměř půlmilionovou hodnotu má na svědomí chybné připojení topidla ke komínu. Zdá se
vám tento úvod trochu chmurný, ale dobře poslouží k
tomu abychom si připomenuli některé zásady požární bezpečnosti, bránící tomu, aby nás
nestihl podobný osud. A to jistě stojí za chvilku pozornosti. Již víme, že používání amatérsky
vyrobených topidel je nepřípustné, ušetříme si tedy své kutilské vlohy pro bezpečnější
příležitost a zvolíme některé z tovární, zkouškami ověřené výroby. Při
jeho zapojování budeme dbát na to, že kouřovod nesmí být delší než tři metry a přesáhne-li
jeho délka 2 m, musí být pevně zakotven ve stěně, aby se zabránilo jeho vypadnutí. Tomu
brání i sesazení jednotlivých dílů proti směru úniku spalin. Nemusíme snad ani dodávat, že
improvizovaný, špatně spojený kouřovod z dílů nestejného průměru se postará o požár
stejně dobře jako najatý žhář.
Otvory do komínového tělesa, takzvané sopouchy, je třeba opatřit keramickou vložkou nebo
zděří stejného průměru jako mají kouřovody. Pokud se rozhodneme po skončení topného
období topné těleso uklidit, třebas z prostorových důvodů, je nutno komínový otvor uzavřít
nehořlavou ucpávkou, nejlépe však plechovým víkem patřičných rozměrů. Nikdy
nepoužijeme pro tento účel papír nebo jiný hořlavý materiál. A co vlastní komínové těleso?
Musí mít kompaktní nepoškozené zdivo, musí být v každém případě omítnuto a obíleno – to
platí i pro půdní prostory. Účelem není mít snad nejhezčí komín, ale pouze takováto úprava
zajistí dokonalou neprostupnost vůči spalinám a přílišnému žáru. Právní předpis také
předepisuje jednoznačně provedení vymetacích a vybíracích otvorů. Musí být opatřeny
dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky, nepoškozenými a dostatečně těsnými. K péči
o komíny patří i jejich pravidelné čistění, které má význam nejen pro zachování požární
bezpečnosti, ale i pro dokonalé využití topného média. Čistění komínů svěříme vždy odborné
firmě, která případně rozhodne o dalších potřebných opatřeních pro bezpečný a úsporný
provoz. Zajímá vás, jak dopadl postižený majitel ze začátku našeho povídání? Špatně.
Vyšetřování místa požáru jednoznačně prokázalo, že požár vznikl od kouřovodu vypadlého
přímo na textilní tapetu, použitou při úpravě stěn. Kromě toho, že ušetřil za pojistné a bude
si hradit škodu sám, čeká jej ještě právní postih, protože došlo i k poškození sousedních
objektů v řadové výstavbě. Doufáme, že tato negativní zkušenost poučí i vás.

Zpracoval: Pešek Jiří - starosta obce

