
   
 
 

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 2014. 
     Rada prevence pracuje ve složení František Hnilička, Karel Štaif, Václav Šmídl, Jiří 
Honzík, Jiří Pokorný, Ing. Marek Vejvoda a Petr Severa.  Při své činnosti se řídíme dle 
stanoveného plánu práce. 
     Mezi hlavní úkoly rady prevence patří: 

• uskutečnění literární a výtvarné soutěže propagující práci hasičů, která nese název 
„Požární ochrana očima dětí“. 

• uspořádání semináře referentů preventivně výchovné činnosti, který je spojen 
s uspořádáním zkoušek odbornosti SH ČMS, a to odbornosti „Preventista II a III 
stupně“. 
 

Rada prevence zasedala v roce 2014 celkem 4x. 
 

    První pracovní schůzka proběhla v kanceláři OSH 4. února. Úkolem jednání bylo 
vyhodnocení semináře referentů preventivně výchovné činnosti a organizační příprava 
soutěže POOD 2014. Příprava spočívá v oslovení školských zařízení a kolektivy mládeže 
SDH a zajištění dostatečné propagace. 
      
    17. dubna proběhlo na našem okrese vyhodnocení 40. ročníku soutěže. Vítězné práce byly 
odeslány do kanceláře krajského sdružení SH ČMS k vyhodnocení v krajském kole.  
Letošního ročníku se zúčastnilo 10 základních škol, 5 mateřských škol a 6 kolektivů mládeže 
SDH. Celkem se zapojilo v našem okrese do soutěže 198 dětí. V krajském kole se v 8 
kategoriích umístilo 10 našich zástupců, kteří získali právo postupu do republikového kola. 
V republikovém kole se z našeho okresu neumístil nikdo. Celkově se v České republice 
soutěže zúčastnilo 41 116 dětí. Všem dětem, školským zařízením a SDH potažmo učitelům a 
vedoucím patří velké poděkování za práci, kterou dětem věnují. 
 
    5. června 2011 nastal pro děti vytoužený čas. Blížil se konec školního roku a všichni se 
těšili na prázdniny a sluníčko. Za krásného odpoledne se naše rada spolu se starostkou OSH 
Alenou Foldovou sešla 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. Po 
ukončení oficiální části je připravena prohlídka celé stanice.  Celé odpoledne se vydařilo a 
velký dík patří Pavlovi Musilovi za umožnění této akce v prostorách stanice Košutka.      



   
 
 

 
     Podzimní jednání rady bylo 20. října a na pořadu dne byla příprava aktivu referentů 
preventivně výchovné činnosti. Letošní seminář se bude konat 22.11.2014 v KD v Žichlicích. 
Seminář bude svým programem výjimečný. Vedoucí odborných rad prevence, civilní ochrany 
a velitelů se dohodli na spolupráci. Zajistili jsme program, který snad zaujme široké spektrum 
posluchačů. Toto opatření je výsledkem dlouhodobé absence členů SDH na různých školeních 
a seminářích a doufám, že je to krok pozitivní. Součástí semináře bude přezkoušení 
preventistů k získaným odbornostem a možnost získání odznaku odborností preventista III. a 
II. stupně a i možnost získání odznaku Hasič III.  
  
     Musím se také zmínit o spolupráci s HZSPK. Všechny naše jednání navštěvují 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. Velkou pomocí jsou pro nás i 
při organizaci seminářů. 
 
     Dovolte mi, abych se zmínil o akci, která se konala v loňském roce. Rada prevence pořádá 
každoročně seminář referentů preventivně výchovné činnosti spojený se zkouškami 
odborností preventista III. a II stupně. Seminář se konal 30. listopadu 2013 v hasičské 
zbrojnici v obci Stýskaly. Loňský rok byl pro nás přelomový a měl potvrdit zájem o tuto 
činnost. VV SH ČMS svým usnesením z roku 2008 schválil 5ti letou lhůtu k obnovení 
znalostí ve výše uvedených odbornostech. Nevím, co bylo příčinou, ale ze 47 pozvaných 
preventistů, kteří se měli podrobit přezkoušení, dorazilo 15. Je veliká škoda, že o tuto činnost 
není dostatečný zájem. Sám osobně mám osvědčení od roku 1996 a každým rokem vidím na 
semináři stále stejné tváře. Na druhou stranu je nutné podotknout, že nové osvědčení získalo 
v roce 2013 8 posluchačů, jedním z nich je i náš zasloužilý hasič Jaroslav Randa ze Stýskal.  
Po semináři ve Stýskalech mohu konstatovat, že na okrese Plzeň – sever je v současné době 
61 preventistů s platným osvědčením.  Pro některé je to pouze získání odznaku, ale já si 
troufnu říct, že mnozí z nich jsou schopni se v rámci svých znalostí prosadit ve své obci a 
napomáhat starostům v oblasti zajišťování úkolů požární ochrany a preventivně výchovné 
činnosti.  
 
    Poslední setkání naší rady v tomto roce bude věnováno přípravě okresní konference 
preventistů, která bude spojena s volbami nových členů do OORP. 
 
    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 rady. Vám všem zde v sále a Vašim blízkým přeji pevné zdraví, hodně 
štěstí mnoho úspěchu v životě pracovním, ale i soukromém. 
      
    Úplným závěrem si dovolím ocitovat dva veršíky z hasičského desatera:  
 
  Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské 
pomoci v neštěstí.  
 
  Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, 
nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.  
 
Děkuji za pozornost 


