
Vážená paní starostko, členové výkonného výboru, představitelé sborů, 

vážení hosté 

  

    Dovolte, abych vám přednesl zprávu o činnosti odborné rady 

prevence za rok 2018. 

    Činnost odborné rady se nechá shrnout do několika bodů a 

nezahrnuje činnost a práci preventistů na úrovni sborů, měst nebo obcí. 

Rada prevence připravuje a organizuje výtvarnou a literární soutěž 

Požární ochrana očima dětí a mládeže a pravidelný seminář a zkoušky 

odborností pro referenty preventivně výchovné činnosti SDH.  

    Seminář již několik let pořádáme s odbornou radou OB a nebylo 

tomu jinak na sklonku roku 2017. Odborný seminář se konal 9. 12. 2017 

v HZ Ledce. Každým rokem se potýkáme s problémem zajištění 

kvalitního programu, který by zaujal posluchače, nicméně se nám to 

snad podařilo. Pro 30 posluchačů, kteří se v prostorách hospůdky 

v Ledcích sešli  si připravili své přednášky Yveta Žďánská z HZS PK, 

z odboru kontrolní činnosti na úseku požární prevence s poznatky z 

kontrolní činnosti objektů a Ondra Holeček se základy první pomoci.  

Na závěr semináře byli uskutečněny zkoušky odborností referenta 

prevence a výchovné činnosti SHČMS Preventista III. a II. stupně. 

Zkoušky úspěšně složilo 5 posluchačů a zvýšili si tak svou odbornost 

na odbornost Preventista II. stupně.  

   Na počátku roku byla vyhlášena literární a výtvarná soutěž Požární 

ochrana očima dětí a mládeže. Jedná se o preventivně výchovnou 

činnost, zaměřenou na děti a mládež ve školních, ale i mimoškolních 

zařízeních. V roce 2018 to byl již 44. ročník, kterého se v celé republice 

účastnilo celkem 35 195 dětí. Na našem okrese se zúčastnilo 320 dětí 

ze 13 MŠ a ZŠ, 8 SDH a 3 jiných mimoškolních subjektů, např. 

DDM.  Okresní vyhodnocení proběhlo v dubnu v zasedací místnosti 

HZS PK a bylo opravdu z čeho vybírat. Nechci zde dlouze popisovat, 

jak rada dojde k výsledku, protože je to opravdu těžké. Výsledky 

okresního kola, krajského kola a republikového kola jsou ke zhlédnutí 

na webových stránkách OSH, kde jsou umístěny i obrázky, které 

postoupily do kola krajského.  

V literární části se na okrese Plzeň – sever nejvíce dařilo dětem z Dolní 

Bělé a ve výtvarné části dětem z Kaznějova.  Rada prevence nakonec 

vybrala 27 dětí, které postoupily do krajského kola. V 7 kategoriích 

z Plzně-severu se umístilo 8 dětí a s právem postupu do kola 



republikového, kdy se zasílá pouze práce dětí umístěných na prvním 

místě, nás reprezentovala v kategorii M2 Jolana Svobodová a 

v kategorii M1 Marek Procházka, oba z Kaznějova. V letošním roce 

byla v republikovém kole úspěšná Jolana Svobodová a skončila na 

krásném 3. místě. 

Slavnostní vyhodnocení proběhlo 24. 5. 2017 na požární stanici 

Košutka.  Už je dávným pravidlem, že se této slavnostní příležitosti 

zúčastňují skoro všechny děti a jejich rodiče, někdy i prarodiče. Pro 

všechny oceněné děti byly připraveny hodnotné ceny a diplomy, které 

zajistila paní starostka Alena Foldová. Po oficiální části byla pro 

všechny připravená očekávaná prohlídka celého objektu a areálu 

stanice. Tyto prohlídky jsou vždy s povděkem vítány a jsou 

nepostradatelnou součástí celé soutěže na našem okrese. 

   Podzimní jednání rady proběhlo v říjnu a hlavním úkolem byla 

příprava společného semináře rady prevence a rady ochrany 

obyvatelstva, jejíž vedení převzal po smrti Míry Plaščiaka Ondra 

Holeček. Seminář se bude konat 1. 12. 2018 v HZ Kralovice od 8:30 a 

já využívám dnešního jednání k tomu, abych Vás na tuto akci pozval. 

Svou účast přislíbil zástupce HZS z odboru vyšetřování požárů a další 

přednášku bude mít Ondra Holeček. Na závěr semináře jsou připraveny 

zkoušky k získání odznaků Preventista II. a III. stupně.  Pozvánky jsou 

rozeslány na zástupce všech okrsků.  

 

   Posledním úkolem bude hodnocení jedné z částí celoroční soutěže o 

čestnou standardu. Tato „soutěž“ má za úkol motivovat všechny sbory 

dobrovolných hasičů, potažmo okrsky k provádění odborné přípravy a 

pozvednutí jejich činnosti a aktivity. Hodnocení budou provádět 

zástupci odborných rad, ale to je spíše úkol na začátek nového roku.  

 

   Na závěr bych rád představil členy okresní odborné rady prevence, 

kteří se podílejí na činnosti. Jsou to pánové František Hnilička, Jiří 

Honzík, Jiří Pokorný, Marek Vejvoda a Petr Severa. Dále nás doplňují 

zástupci HZS PK paní Yvetta Žďánská a Lenka Basáková. Všem 

členům děkuji za jejich celoroční práci. Dále děkuji paní starostce za 

spolupráci a čas, který věnovala jednání a práci v radě.  

  

 Děkuji za pozornost 


