
Vážená paní starostko, členové výkonného výboru, hasiči 
 
    Dovolte, abych vám předložil zprávu o činnosti odborné rady prevence za rok 
2019.  
    Hlavními úkoly odborné rady je organizace a uskutečnění literární a výtvarné 
soutěže, propagující práci hasičů, která nese název „Požární ochrana očima dětí 
a mládeže“ a uspořádání semináře referentů preventivně výchovné činnosti, 
který je spojen s uspořádáním zkoušek odbornosti SH ČMS „Preventista II. a III. 
stupně“. Od letošního roku se podílíme na hodnocení čestné standarty, kterou 
organizuje rada represe. Členové rady se podílí na organizaci preventivně 
výchovných akcí pro veřejnost a pomáhají v jejich organizaci okrskům a SDH. 
Členové rady se dále aktivně, a dle svých možností, účastní akcí, které pořádá 
naše okresní sdružení. 
 
     Závěrem loňského roku jsme uspořádali spolu s odbornou radou ochrany 
obyvatel, odborný seminář, který se konal 1. 12. 2018 v HZ Kralovice. 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 posluchače seznámil se statistickými údaji o událostech 
v našem kraji,  problematikou prevence a preventivně výchovné činnosti 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.    
 
       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 2019 to byl 
jubilejní 45. ročník, kterého se v celé republice účastnilo celkem 32 228 dětí. Na 
okrese Plzeň – sever se zúčastnilo 97 dětí z 10 MŠ a ZŠ, 7 SDH a 2 jiných 
mimoškolních subjektů, např. DDM.  Okresní vyhodnocení proběhlo v březnu 
v kanceláři okresního sdružení a 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 ze ZŠ Zruč - Senec.  Rada prevence při hodnocení vybrala 
24 dětí, které postoupily do krajského kola. Ve 3 kategoriích se z Plzně-severu 
umístili 3 děti, bohužel jen na místech, které nepostupují do kola republikového, 
kam se zasílají pouze práce dětí umístěných na prvních místech.  



Slavnostní vyhodnocení okresního kola soutěže proběhlo 30. 5. na požární stanici 
Košutka.  Této slavnostní příležitosti se zúčastňují bezmála všechny děti a jejich 
rodiče. 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 rady se zabývalo přípravou a organizací společného semináře 
rady prevence a rady ochrany obyvatelstva. Seminář se bude konat 30. 11. 2018 
v HZ Nýřany od 8:30 a já využívám této příležitosti k tomu, abych Vás na tuto akci 
pozval. Do problematiky preventivně výchovné činnosti posluchače zasvětí 
Robert Kučera 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 i sborů.  
 
Do konce roku nás čeká ještě jedna porada, kde zhodnotíme celoroční práci a 
připravíme plán práce na příští rok. Dalším bodem jednání bude i příprava a 
organizace nových voleb do Odborné rady prevence v roce 2020 na další pětileté 
období. Nové volby jistě přinesou řadu důležitých organizačních změn 
v orgánech SHČMS a jinak tomu asi nebude ani v radě prevence našeho okresu. 
Z tohoto místa apeluji na všechny představitele sborů a starosty okrsků, aby ve 
svých řadách hledali nové zájemce, kteří by chtěli v odborné radě prevence 
pracovat. Myslím, že by nový vítr vnesl do rady prevence další nápady k rozšíření 
celoroční činnosti. 
 
Mé závěrečné slovo patří poděkování členům rady za jejich dosavadní činnost, 
jsou to pánové František Hnilička (35), Jiří Honzík (20), Jiří Pokorný (12), Marek 
Vejvoda (15) a Petr Severa (23). Dále naši radu doplňují zástupci HZS PK paní 
Yvetta Žďánská a Lenka Basáková.  
 
Vám všem zde v sále a Vašim blízkým přeji pevné zdraví, hodně štěstí mnoho 
úspěchu v životě pracovním, ale i soukromém.  
 
Děkuji za pozornost 
 


