
   

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Plzeň - sever    

Odborná rada prevence 

 
 

    Předkládám zprávu okresní odborné rady represe. 

    Jedním ze základních kamenů naší činnosti je uspořádání pravidelného semináře a 

zkoušek odborností pro referenty preventivně výchovné činnosti SDH. Seminář již 

několik let pořádáme s odbornou radou ochrany obyvatelstva, a nebylo tomu jinak na 

sklonku roku 2016. Odborný seminář se konal 26. 11. 2016 v HZ Kaznějov.  Loňský 

slib, že se budeme snažit semináře udržet ve stejné kvalitě, nebyl planý. Do Kaznějova 

přijelo 41 posluchačů a zasedací místnost byla plná. O kvalitní program a spoustu 

informací se postarali kolegové z HZS PK, a to konkrétně Ing. Karel Šnaiberk 

(vedoucí odd. ochrany obyvatel a krizového řízení), který měl připravenu prezentaci k 

PVČ, por. Bc. Petr Burian (odd. vyšetřování požárů) z hraným dokumentem Stopy 

požáru a poznatky z konkrétních vyšetřování požárů a Bc. Robert Kučera (velitel 

stanice Nýřany) nás seznámil s Metodickým pokynem o zřizování Skupin 

dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva. 

   Na závěr semináře byly uskutečněny zkoušky odborností referenta prevence a 

výchovné činnosti SH ČMS Preventista III. a II. stupně. Své znalosti si v testech 

ověřilo 13 uchazečů a tím získalo odznak odbornosti III. stupně. O zvýšení odbornosti 

na II. stupeň nebyl zájem. Předsedou zkušební komise byl Ing. František Lüftner a 

členové František Hnilička a Jiří Pokorný. Všichni zájemci obdrželi letáček, který byl 

v loňském roce pořízen z dotace Plzeňského kraje a doufám, že byl distribuován mezi 

členy sborů i mezi občany.   

 

    Dalším, neméně důležitým, úkolem rady prevence, je organizace literární a výtvarné 

soutěže 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 2017 to byl již 43. ročník a na našem okrese Plzeň – sever se soutěže účastnilo 

470 dětí z 15 základních a mateřských škol, děti z 9 sborů a děti z 3 jiných subjektů, 

jako např. DDM nebo občanská 

sdružení. Okresní vyhodnocení proběhlo 

v březnu a bylo opravdu z čeho vybírat. 

Nechci zde dlouze popisovat, jak rada 

dojde k výsledku, protože je to opravdu 

těžké. V některých kategoriích silnějších 

školních ročníků se sejde např. 70 prací 

a z nich musí rada vybrat práce tři.  

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 ze ZŠ v Dolní Bělé a ve výtvarné 



   

 

 

části dětem z MŠ Kralovice, MŠ Kaznějov, MŠ Žichlice Radovánek z Manětína, SDH 

Tlučná, SDH Manětín, DDM Třemošná, ZŠ Manětín, ZŠ Dolní Bělá, ZŠ Zruč a ZŠ 

Nýřany. Rada prevence nakonec vybrala práce 26ti dětí, které postoupily do krajského 

kola. V 7mi kategoriích z Plzně-severu se umístilo 12 dětí s právem postupu do kola 

republikového, kdy se zasílá pouze práce dětí umístěných na prvním místě, nás 

reprezentovala v kategorii M1 Jolana Svobodová, v kategorii M2 Adéla Havlíková - 

obě dvě děvčata z MŠ Kaznějov a v kategorii ZŠ1 Lucie Fleischmainová z DDM 

v Třemošné. Bohužel se v republikovém kole děvčata neumístila na žádném stupínku. 

Je to pro nás malé zklamání, ale věříme, že se nám to podaří v dalším ročníku, který 

byl již vyhlášen.  

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

I v  roce 2017 jsme navázali na uskutečnění výstavy všech výtvarných a literárních 

prací. V prostorách kulturního domu v Manětíně byly rozmístěny všechny obrázky. 

Jednodenní výstavu jsme zorganizovali při příležitosti pohárové soutěže rady mládeže 

ve spolupráci s SDH Manětín 22. dubna. Na výstavě se po celý den vystřídalo na 400 

dětí a dospělých. Rádi bychom výstavu udělali v důstojnějších prostorách a na delší 

čas, ale prozatím se takové místo nenašlo. 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

    Od zahájení soutěže až k slavnostnímu vyhodnocení uběhly dva měsíce. 25. 5. 2017 

bylo vyhodnocení připraveno, oproti jiným letům, na požární stanici Plzeň-střed. 

Stanice je nově opravená a byla by škoda, pokud by jí děti a rodiče nemohli zhlédnout. 

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. 

 

   Podzimní jednání rady proběhlo v říjnu 2017 a hlavním úkolem byla příprava 

společného semináře rady prevence a rady civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Seminář se konal 9. 12. 2017 v HZ v Ledcích. Program byl věnován kontrolní činnosti 

na úseku požární prevence a zavítala mezi nás paní Yveta Žďánská z HZS PK. Dalším 

bodem semináře, a myslím i zajímavým, byla jedna ze základních věcí, kterou by měl 

znát snad každý hasič a je v gesci rady ochrany obyvatelstva. Posluchači byli 

seznámeni se základy první pomoci. Na závěr semináře byly uskutečněny zkoušky 

odborností referenta prevence a výchovné činnosti SH ČMS Preventista III. a II. 

stupně. Své znalosti k navýšení odbornosti si ověřilo 5 uchazečů. Předsedou zkušební 

komise byl Ing. František Lüftner a členové František Hnilička a Marek Vejvoda.  

 

   Na sklonku roku 2017 proběhlo zahájení tradiční 

výtvarné a literární soutěže POODM. Byla oslovena 

školská a mimoškolská zařízení včetně sborů našeho 

okresu. V březnu 2018 bude probíhat vyhodnocení 

okresního kola. Dále rada připravuje tradiční výstavu 

k uvedené soutěži a probíhá i příprava k slavnostnímu 

vyhodnocení.  

 

 

 

 

   

  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 

Mgr. Lenka Basáková. Všem členům děkuji za jejich celoroční práci. Dále děkuji paní 

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

 

 

Petr  S e v e r a 

Vedoucí OR prevence 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


