
   
 
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Okresní sdružení hasičů Plzeň - sever    

Odborná rada prevence 
 

 
 
      Vážená paní starostko, členové výkonného výboru, kolegové hasiči.  
 
Dovolte, abych vám předložil zprávu o činnosti naší odborné rady prevence za rok 
2016. 
 
     Rada prevence pracuje dle stanoveného plánu práce ve složení František Hnilička, 
Jiří Honzík, Jiří Pokorný, Ing. Marek Vejvoda, Petr Severa a z řad HZSPK naše 
jednání doplňují nprap. Yvetta Žďánská z oddělení kontrolní činnosti, která nás 
pravidelně informuje o statistice požárnosti na našem okrese a kpt. Mgr. Lenka 
Basáková z oddělení krizového řízení, která přináší informace o novinkách 
v preventivně výchovné činnosti. 
 
      První jednání odborné rady v letošním roce proběhlo v Kaznějově 17. února.  
  
      Hlavním úkolem byla organizační příprava tradiční soutěže POOD a zhodnocení 
semináře, který se konal 28. listopadu v Tlučné.  Seminář jsme organizovali spolu 
s Odbornou radou civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. Do Tlučné se sjelo celkem 
31 posluchačů. Robert Kučera měl připravenu prezentaci o fungování civilní ochrany. 
Dále byla připravena prezentace k preventivně výchovné činnosti a základních znalostí 
preventisty. Na závěr semináře bylo provedeno přezkoušení 8 držitelů odbornosti a 
nové zkoušky zdárně složilo 5 posluchačů semináře. Celkově byl seminář úspěšný a 
rada prevence se bude o udržení této kvality snažit i nadále. 
 
      29. března jsme se sešli k hodnocení již 42. ročníku soutěže POOD. Soutěž je 
zaměřena na školská a mimoškolská zařízení a má tři části literární, výtvarnou a 
zpracování pomocí digitální technologie. Do soutěže se v našem okrese zapojilo 
celkem 178 dětí z 5 MŠ, 9 ZŠ, 9 oddílů mládeže SDH a 3 jiné zájmové kroužky. 
V krajském kole se v 7 kategoriích umístilo 9 dětí. Dle nového metodického pokynu 
ústředí postupují do republikového kola jen vítězové jednotlivých kategorií. S právem 
postupu do republikového kola uspěly z okresu Plzeň – sever děti 4 (Šimon Sedlák 
z Kaznějova, Anička Povová z Kožlan, Lukáš Šedivý z Města Touškova a Jitka Holá 
z Tlučné). Ve výtvarné části v kategorii M2 (děti do 6 let) získala v republikovém kole 
krásné 3. místo Anička Povová z Kožlan a v kategorii ZŠ 2 (děti do 8 let) úžasné 1. 



   
 
 

místo Lukáš Šedivý z Touškova. Z uvedených výsledků máme radost a dětem 
gratuluji. Všechny vítězné práce a postup dětí jsou k nahlédnutí na stránkách OSH. 
 
    12. května nastal pro děti vytoužený čas. Děti a jejich rodiče byli pozvány na 
centrální požární stanici HZSPK – územní odbor Plzeň, stanice Košutka. Tradičně se 
slavnostního vyhodnocení zúčastňují všechny oceněné děti. Spolu s dětmi přijeli jejich 
rodiče i prarodiče. Pro děti jsou připraveny diplomy a hodnotné ceny, o které se 
postarala starostka Alena Foldová. Po ukončení oficiální části je pro všechny 
připravena prohlídka celé stanice. Velký dík patří Pavlovi Musilovi za umožnění této 
akce v prostorách stanice Košutka.   
    
    Naším velkým přáním bylo uskutečnění výstavy, kterou jsme zrealizovali při 
pohárové soutěži rady mládeže v Manětíně 23. dubna. Podařilo se nám v prostorách 
kulturního domu rozmístit všechny práce z letošní soutěže. Výstava byla velice 
úspěšná a její organizování je pro nás velkou výzvou pro nadcházející ročník soutěže.  
 
     Podzimní jednání rady proběhlo 13. září a hlavním úkolem byla příprava 
společného semináře rady prevence a rady civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. 
Letošní seminář se bude konat 26. 11. 2016 v HZ v Kaznějově. Z naší strany je velice 
obtížné každoročně zajistit program, který zaujme posluchače a neodradí je od práce 
referentů a měli zájem i v dalších letech na semináře jezdit. Za spolupráce 
s odděleními HZSPK se nám v letošním roce podařilo, aby mezi nás zavítal zástupce 
PČR mj. Pavel Mášek, por. Bc. Petr Burian z oddělení vyšetřování požárů a prezentaci 
k preventivně výchovné činnosti, kterou nám představí plk. Ing. Karel Šnaiberk, 
vedoucí odd. ochrany obyvatel a krizového řízení. Prezentace p. Šnaiberka PVČ je 
vhodná i pro práci s mládeží. Tímto na seminář prevence zvu i zájemce z řad 
vedoucích mládeže. Budeme velice rádi, pokud získané informace účastníci semináře 
přenesou dále ve svých sborech mezi mládež a občany. Z tohoto místa děkuji HZSPK 
za spolupráci a doufám, že v tomto trendu budeme pokračovat i v dalších letech.   
 
     Před úplným závěrem se musím zmínit o tom, že Odborná rada prevence v letošním 
roce využila dotaci od krajského úřadu a za tyto finance jsme zpracovali informační 
letáček, který se zabývá prevencí před požáry a z části ochraně obyvatelstva. 
V současné době probíhá jeho grafické zpracování a do konce roku by měl být vytištěn 
a předán k distribuci.  V příštím roce máme v plánu zpracování brožurky s dětskou 
tématikou, kde budou použity obrázky a příběhy z výtvarné a literární soutěže. 
 
     Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří věnovali pozornost přednesené 
zprávě o činnosti ORP. Dále děkuji všem členům odborné rady a paní starostce za 
spolupráci a čas, který věnovali jednání a práci v radě. Vám všem zde v sále a Vašim 
blízkým, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho úspěchu v životě pracovním, ale i 
soukromém. 


