
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 dosavadní činnosti naší odborné rady prevence.  

 

   Rok 2015 přinesl řadu důležitých organizačních změn. Na počátku letošního 

roku skončilo další volební období orgánů SH ČMS a proběhly nové volby. Ne jinak 

tomu bylo i v odborné radě prevence.   

 

               Odborná rada se sešla na jednání 14. ledna v HZ Kaznějov a hlavním úkolem 

byla příprava okresní konference referentů preventivně výchovné činnosti. Dalším 

bodem bylo příprava a zajištění dalšího kola literární a výtvarné soutěže POOD. 

 

               Dne 3. 3. 2015 proběhla v HZ ve Vochově okresní konference referentů 

preventivně výchovné činnosti. Byli pozvání zástupci všech okrsků našeho okresu 

Plzeň – sever. Účast byla žalostná a je velice smutné, že „fungující“ okrsky nedokážou 

zařídit účast alespoň jednoho zástupce na důležitých jednáních, jako jsou volby 

nových členů odborné rady.  Ze 14 okrsků se ve Vochově sešli zástupci pouze 6 

okrsků. I přes tak malou účast se nám podařilo v souladu se stanovami SH ČMS 

provést volbu členů odborné rady, včetně vedoucího. 

 

               Všichni přítomni zástupci okrsků zvolili radu prevence jako pětičlennou a to 

ve složení: František Hnilička, Jiří Honzík, Jiří Pokorný, Ing. Marek Vejvoda a vedoucí 

Petr Severa. Naší radu dále doplňují i v novém volebním období zástupci HZSPK kpt. 

Mgr. Lenka Basáková  z odd. ochrany obyvatelstva a krizového řízení a nprap. Yveta 

Žďánská z odd. kontrolní činnosti. 

 

              Práci v odborné radě ukončil pan Karel Štaif a Václav Šmídl.  Dovolte, abych 

zde srdečně poděkoval těmto bývalým členům za odvedenou práci a věnovaný 

čas.  Zvlášť bych chtěl poděkovat panu Karlu Štaifovi, který v radě prevence 

pracoval mnoho let a účastnil se z 90 % všech jednání a za jeho práci mu patří velký 

dík a do dalších let mu přeji mnoho elánu a zdraví. 

              

              Odborná rada prevence začala pracovat dle schváleného plánu práce. 

První schůzka v novém složení proběhla 16. dubna v Plzni. Jediným bodem jednání 

bylo vyhodnocení již 42. ročníku literární a výtvarné soutěže POOD, která je 



vyhlašována pro školská a mimoškolská zařízení. V letošním roce se do soutěže 

zapojilo na našem okrese 11 základních škol, 2 mateřské školy a 8 kolektivů mládeže 

SDH – celkem 227 dětí.  V krajském kole se v 8 kategoriích umístilo 16 dětí z našeho 

okresu a v celorepublikovém kole se v kategorii L1 umístila na krásném 3. místě 

Alžběta Koderová ze ZŠ Dolní Bělá, a v kategorii ZUŠ 1 taktéž na 3. místě Eliška 

Štěpánková ze ZUŠ Plasy. Děvčatům srdečně blahopřejeme. Všechny vítězné práce 

jsou ke zhlédnutí na webových stránkách OSHPS. Pro zajímavost uvádím, že soutěže 

se v celé republice zúčastnilo 38 882 dětí. 

 

           Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo 21. května za účasti všech dětí a 

jejich rodičů. V letošním roce to bylo asi 70 lidí. Tradičně se vyhodnocení konalo na 

Centrální požární stanici HZS PK – územní odbor Plzeň, stanice Košutka. Po předání 

drobných dárků dětem byla pro všechny připravena prohlídka celé stanice. Všichni 

mají jedinečnou možnost prohlédnout si vybavení a prostory požární stanice, včetně 

zásahové techniky a zázemí, službu konajících, hasičů. Vřelé díky za umožnění konání 

této akce v pěkném prostředí požární stanice patří plk. Ing. Pavlu Musilovi.  

 

         V návaznosti na zmíněnou soutěž se snažíme již několik let uspořádat malou či 

větší výstavu dětských prací, zaslaných do soutěže. Spolu s výstavkou by byla i 

prezentována práce a činnost našeho okresního sdružení. Uskutečnění této akce se 

nám nepodařilo ani v letošním roce. S časovým předstihem byl domluven termín i 

místo. V průběhu času došlo ke změnám termínu a nakonec nebyl ani prostor. 

Největší problém k zajištění výstavy je nalezení vhodného místa, proto uvítáme jakýkoli 

podnět nebo tip na vhodné prostory. Myslím, že by si děti zasloužily, aby jejich snaha 

nezůstala jen v archivní krabici našeho OSH. 

 

Dalším úkolem rady prevence je příprava semináře referentů prevence a uskutečnění 

zkoušek odbornosti SH ČMS – preventista III. a II. stupně.  Na poslední schůzku 21. září 

2015 byl přizván vedoucí odborné rady civilní ochrany a ochrany obyvatelstva 

Miroslav Plaščiak. Našli jsme spoustu stejných témat a dohodli jsme společný aktiv 

referentů, který se uskuteční 28. listopadu v HZ Tlučná. Tímto žádám Vás, všechny 

starosty sborů nebo jejich zástupce, abyste apelovali na své stávající nebo nové 

preventisty a předali jim informace o konání zmíněné akce. Posledních několik let se 

prokazuje, že o prevenci není z řad členů našeho OSH zájem. Zájem není ani z řad 

starostů obcí a měst. Vysoké nároky, které jsou kladeny na starosty obcí a měst a 

nepostižitelnost nedostatků vyplívajících ze zákona, bohužel odklání prevenci a 

zajištění požární ochrany a základní dokumentace na druhou kolej. Myslím si, že právě 

proto by měl být v obci preventista, který je starostovi nápomocen a základní věci 

ohlídá. Po aktivu budou provedeny zkoušky odborností Preventista III. a II. stupně a 

vydávání prodloužení osvědčení.  

 

Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za pozornost, kterou jste věnovali 

přednesené zprávě. Dále děkuji všem členům odborné rady a paní starostce za čas 

strávený při jednáních rady. Vám všem a Vašim blízkým přeji pevné zdraví, hodně 

štěstí, mnoho úspěchů v životě pracovním, ale i v soukromém.  

 

 



 

 

Petr Severa 

Vedoucí ORP 

 

 

 

 


