
Zpráva okresní odborné rady prevence 
 

Od posledního aktivu rady prevence, který se konal v březnu 2020 v Nevřeni, 
pracuje rada prevence v sedmičlenném složení: Petr Severa- SDH Manětín,            
Ing. Marek Vejvoda – SDH Kaznějov, Jiří Pokorný – SDH Kaznějov, Jiří Honzík – 
SDH Zruč, Dušan Jílek – SDH Vejprnice, Vítězslav Genttner – SDH Nevřeň a 
František Hnilička – SDH Buč. 
Dalšími členy, které na radu docházejí, jsou příslušnice HZS Plzeňského kraj                
p. Yveta Žďánská a Mgr. Lenka Basáková. 
Napjatá situace spojená s pandemií COVID 19 s přestávkami v podstatě skončila 
až v březnu 2022 a tím se silně omezila i činnost naší rady, která se v podstatě 
zúžila na organizaci a vyhodnocení výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana 
očima dětí a mládeže“ (POODM). 
Už od doby, kdy dorazily práce na kancelář OSH, bylo vše jinak – školy byly 
zavřené a zastavil se i veškerý společenský život. V roce 2020 odevzdalo práce 
celkem 249 dětí ze 3 MŠ, 4 ZŠ a 2 zájmových skupin. Úspěchem bylo několik 
umístění v krajském kole a následně se ze ZUŠ Plasy do republikového kola dostal 
svou prací Jindřich Kilián. 
Společnost a tím i my hasiči jsme se zapojili do organizováni pomoci 
nejohroženějším skupinám našich občanů, přetrvávala obava ze sílící pandemie, 
a proto bylo zrušeno i slavnostní vyhodnocení soutěže. 
Naše jednání se nadále omezila na krátká setkání a bylo rozhodnuto, že se 
z hygienických důvodů nebude konat ani pravidelný podzimní seminář. 
V roce 2021 pokračovala uzávěra většiny činností, což se projevilo opětovným 
uzavíráním škol, a tak v tomto roce se do soutěže POODM přihlásilo pouze 37 
dětí, a to především ze sborů dobrovolných hasičů. Práce byly hodnoceny 
elektronickou cestou – na krajské vyhodnocení bylo odesláno 20 prací, z toho se 
v krajském hodnocení umístily dvě práce na 2. místě a 4 postoupily do 
republikového kola, kde již přední příčky neobsadily. Okresní vyhodnocení 
proběhlo pouze předáním cen jednotlivými členy výkonného výboru přímo do 
školských zařízení. 
 
Další jednání rady jsme uskutečnili v září 2021, a cílem bylo připravit společný 
seminář pro referenty preventivně výchovné činnosti a techniky ochrany 
obyvatelstva. Obě odborné rady pracovaly na programu a byla přislíbena i účast 
příslušníků HZS Plzeňského kraje. Bohužel, vzhledem k aktuální situaci, spojené 
s šířením nemoci Covid 19 a obavami z malé účasti, jsme seminář na poslední 
chvíli zrušili.   
Odborná rada se od té doby nesešla a pracuje pomocí elektronické komunikace. 
Na začátku roku byl schválen plán práce na rok 2022.  



V říjnu 2021 bylo vydáno organizační zabezpečení pro 48. ročník soutěže 
„Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2022. Soutěž je organizována 
pro školská a mimoškolská zařízení a má tři části – literární, výtvarnou a 
zpracovanou za pomoci digitálních technologií a probíhá v několika věkových 
kategoriích. 
Organizační zabezpečení je přes emailové adresy zasláno na dostupná školská a 
mimoškolská zařízení a vedoucím mladých hasičů v našem okresu. Termín na 
odevzdání prací na OSH PS byl 11. 3. 2022. Termín na vyhodnocení naší radou je 
do 25.3.2022 Krajská rada bude hodnotit práce zaslané z okresních sdružení do 
22.4.2022. V krajské odborné radě prevence pracuje Dušan Jílek. 
Odborná rada prevence se bude zabývat i možností uskutečnění jarního 
semináře, za zrušený podzimní seminář.  
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