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Okresní odborná rada prevence OSH Plzeň - sever 

  

        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.  

    

 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 okrese Plzeň – sever se zúčastnilo 320 dětí 

ze 13 MŠ a ZŠ, 8 SDH a 3 jiné mimoškolní subjekty, např. DDM.  

Okresní vyhodnocení proběhlo v dubnu v zasedací místnosti HZS PK 

a bylo opravdu z čeho vybírat. 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 

při hodnocení 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 

roce 2018 byla v republikovém 

kole úspěšná Jolana Svobodová, která skončila na krásném 3. místě. 



Slavnostní vyhodnocení 

okresního kola soutěže 

proběhlo 24. 5. 2018 na 

požární stanici Košutka.  Této 

slavnostní příležitosti se 

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 

prohlídka celého objektu a areálu stanice. Prohlídky stanic jsou 

nepostradatelnou součástí celé soutěže na našem okrese. 

   Podzimní jednání se zabývalo přípravou a organizací společného 

semináře rady prevence a rady ochrany obyvatelstva, jejíž vedení 

převzal po smrti p. Míry Plaščiaka, Ondřej Holeček. Odborný seminář 

se konal 1. 12. 2018 v HZ Kralovice. Každým rokem se potýkáme s 

problémem zajištění kvalitního programu. Pro 31 posluchačů, kteří se 

v prostorách hasičské zbrojnice sešli, měli své přednášky připraveny 

nprap. Květoslav Filip z HZSPK (vyšetřovatel požárů) a Ondřej 

Holeček. Pan Filip nás seznámil s problematikou prevence a 

preventivně výchovné činnosti, statistické údaje o událostech v našem 

kraji a došlo i na konkrétní případy při vyšetřování příčin požárů.  

Vzhledem k tomu, že je seminář společný, byla další část věnována 

zdravovědě a poskytnutí první pomoci. Přednášku připravil Ondřej 

Holeček a Václav Loužek. 

Závěrečné zkoušky odznaku odbornosti preventista III. stupně složili 

dva posluchači a zvýšení odbornosti splnil 1 posluchač. 

 

   Členy okresní odborné rady prevence, kteří se podílejí na činnosti, 

jsou pánové František Hnilička (SDH Buč), Jiří Honzík (SDH Zruč), 

Jiří Pokorný (SDH Kaznějov), Marek Vejvoda (SDH Kaznějov) a Petr 

Severa (SDH Manětín). Dále nás doplňují zástupci HZS PK paní 

Yvetta Žďánská a Lenka Basáková.  
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