
 
 
Vážená paní starostko, členové výkonného výboru, vážení představitelé sborů, 
 

dovolte, abych předložil zprávu o činnosti odborné rady prevence Okresního sdružení hasičů 
Čech Moravy a Slezska okresu Plzeň – sever, za uplynulé období.  
Rada prevence pracuje dle schváleného plánu práce a v sedmičlenném složení. Jmenovitě to 
jsou: Petr Severa, Ing. Marek Vejvoda, Jiří Pokorný, Jiří Honzík, Dušan Jílek, Vítězslav Genttner 
a František Hnilička. Naše jednání probíhala v letošním roce mimo kancelář OSH, a proto se 
jich nemohli zúčastnit další členové odborné rady z řad HZSPK, a to Yveta Žďánská a Lenka 
Basáková. Jsme s nimi v kontaktu a využíváme získané informace.   
V letošním roce opět proběhla výtvarná a literární soutěž POODM, která se po dvou letech 
uskutečnila bez omezení. Preventivně výchovná činnost v podobě soutěže je zaměřena na děti 
a mládež ve školních a mimoškolních zařízeních.  
V roce 2022 výtvarné práce na náš okres odevzdalo celkem 89 dětí z 8 mateřských a základních 
škol a z 9 sborů dobrovolných hasičů. Do krajského kola jsme poslali práce 29 dětí v jedenácti 
kategoriích. V krajském kole se mezi 750 dětmi umístilo v 9 kategoriích celkem 13 dětí 
z našeho okresu. Do republikového kola postupují jen práce z prvních míst a náš okres Plzeň-
sever měl zastoupení ve 4 kategoriích. V republikovém kole soutěže se podařilo umístit Davidu 
Tautovi v kategorii ZUŠ 1 na 3. místě a Karolíně Novákové v kategorii ZUŠ 2 na 2. místě. Oba 
jsou žáky ZUŠ v Plasích. Patří jim velká gratulace za reprezentaci našeho okresu a Plzeňského 
kraje. 
19. května 2022 se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení POODM v Nevřeňském Caolin Centru. 
Pro děti byly připraveny hodnotné ceny a drobné pohoštění. Po vyhlášení měli všichni možnost 
navštívit Nevřeňské podzemí, což využila převážná část zúčastněných a určitě je na místě 
poděkovat starostce Štěpánce Bejčkové a Štěpánce Holomichlové, která nás provedla místním 
podzemím. V Nevřeňském Caolin centru se nám podařilo vystavit všechny práce, které nám 
děti zaslaly a tato výstava byla přístupná pro všechny návštěvníky Nevřeňského podzemí po 
celé léto. 
V posledních dvou letech jsme z důvodu proticovidových opatření neorganizovali seminář pro 
preventisty našeho okresu. V letošním roce už chceme vše vrátit do starých kolejí a je 
připraven společný seminář s odbornou radou ochrany obyvatelstva. Seminář se uskuteční 26. 
listopadu 2022 v Nevřeni a v těchto dnech obdrží starostové okrsků pozvánky. Prosím o jejich 
rozeslání k jednotlivým sborům. Zváni jsou všichni, kteří mají zájem o získání informací 
v oblasti prevence a ochrany obyvatelstva. Na závěr semináře budou připraveny zkoušky 
k získání odznaku odbornosti Preventista III. nebo II. stupně.   
Na posledním jednání rady, které proběhlo v září 2022 jsme se zabývali možností, jakým 
způsobem zaujmout širokou veřejnost a rozšířit povědomí o našem sdružení a naší činnosti. 
Rada se shodla na zajištění a zorganizování informační hry pro širokou veřejnost. 
Předpokládáme, že se tato hra bude plnit na území okresu Plzeň – sever a účastníci se na 
jednotlivých místech dozví informace o našem sdružení, informace z oblasti prevence a oblasti 
ochrany obyvatelstva a k tomu navštíví zajímavé místo, spojené s historickou událostí 
z hasičského prostředí. Tento nápad je prozatím v plenkách, ale já doufám, že se nám to podaří 
a budeme vám moci v příštím roce představit celý projekt.  
Závěrem bych rád poděkoval všem členům odborné rady, kteří se dle svých možností 
zapojovali nejen do činnosti rady, ale také ve svých domovských sborech. Dále bych rád 
poděkoval všem, kteří šíří preventivně výchovnou činnost ve svých sborech a obcích a nečekají 
na pokyn ze shora.  
 
Děkuji vám za pozornost a všem přeji pevné zdraví a pohodu ve vašich životech  
 
Za odbornou radu prevence 
 
Petr Severa v.r. 
 


