
            Zpráva okresní odborné rady prevence  
 
 
Vážená paní starostko, členové výkonného výboru, vážení představitelé sborů, 
 

Napjatá situace spojená s pandemií Covid -19, která s letními přestávkami trvá 
již od konce března 2020, a zřejmě nás bude ještě chvíli trápit a omezovat. 
Pandemie zasáhla i do činnosti odborné rady.  
Dovolte, abych zhodnotil činnost odborné rady prevence Plzeň – sever za 
uplynulé období.  
Od posledního aktivu prevence, který se konal v březnu 2020 v Nevřeni, pracuje 
rada prevence v sedmičlenném složení. Petr Severa, Ing. Marek Vejvoda, Jiří 
Pokorný, Jiří Honzík, Dušan Jílek, Vítězslav Genttner a František Hnilička.  
Dalšími členy odborné rady jsou příslušnice HZS PK Yveta Žďánská a Lenka 
Basáková, které se, bohužel, nemohly našich několika jednání zúčastnit.  
Práce odborné rady se zúžila pouze na organizaci a vyhodnocení výtvarné a 
literární soutěže POODM.  
V roce 2020 výtvarné práce na náš okres odevzdalo celkem 249 dětí ze 3 MŠ, 4 
ZŠ, 6 SDH a 2 jiných zájmových skupin. Do krajského kola jsme poslali práce 27 
dětí, z nichž se v kraji umístily 2 na třetím místě, 4 na druhém místě a do 
republikového kola se dostal Jindřich Kilián ze ZUŠ Plasy, který se, bohužel, 
v republikovém kole neumístil. Už od doby, kdy dorazily práce na OSH, bylo vše 
jinak. Školy byly zavřené a zastavil se i veškerý společenský život. Společnost 
měla strach a nad společenským životem vítězila solidarita a pomoc v podobě šití 
roušek a ochrana nejohroženějších skupin našich občanů. Z uvedených důvodů 
bylo zrušeno slavnostní vyhodnocení a ceny byly dětem předány přes zástupce 
škol a sborů.  
Další radu jsme uskutečnili v říjnu 2020 a rozhodli jsem se, že nebudeme 
organizovat pravidelný seminář pro preventisty. 
Bohužel, pandemie neodezněla a došlo opět k uzavírání škol. To se odrazilo i 
v dalším ročníku soutěže POODM. Do soutěže se na našem okrese přihlásilo 
celkem 37 dětí, a to především ze sborů. Ani hodnocení nebylo jednoduché. 
Členové rady hodnotili práce dětí elektronickou cestou – v soutěži bylo povoleno 
zaslat práce pomocí e-mailů, flash disků apod. Na kraj jsme poslali práce 20 dětí, 
a z toho 2 byly na 2. místě a 4 postoupily z prvního místa do kola republikového. 
Bohužel ani v roce 2021 se žádné z dětí neumístilo. A také se nám opět 
nepodařilo uskutečnit slavnostní vyhodnocení.  
Poslední radu jsme měli v září 2021, a cílem bylo uskutečnit společný seminář 
pro referenty preventivně výchovné činnosti a techniky ochrany obyvatelstva. 
Obě odborné rady pracovaly na programu a byla přislíbena i účast příslušníků 



HZSPK. Bohužel, vzhledem k aktuální situaci spojené s šířením nemoci Covid 19, 
nebylo možné seminář v Nevřeni uskutečnit. Pevně věřím, že se situace zlepší a 
budeme moci uvedený seminář uskutečnit v jarních měsících.  
Závěrem bych rád poděkoval všem členům odborné rady, kteří se dle svých 
možností zapojovali nejen do činnosti rady, ale také ve svých domovských 
sborech. 
 
Vám všem přeji hlavně zdraví a štěstí a přejme si příznivější situaci pro setkávání 
bez omezení. 
 
 
 
 
Za odbornou radu prevence 
 
Petr Severa v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


