
   

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Plzeň - sever    
Odborná rada prevence 

 

 
 
 

     Vážená paní starostko, členové výkonného výboru, kolegové 

hasiči. Dovolte, abych vám předložil zprávu o činnosti naší odborné 

rady prevence v téměř uplynulém roce 2011. 

     Odborná rada se při své činnosti řídí dle stanoveného plánu práce. 

Hlavními úkoly rady prevence jsou:  

1.  uskutečnění tradiční literární a výtvarné soutěže propagující práci          

hasičů, která nese název „ Požární ochrana očima dětí“. 

2. neméně důležitým úkolem je uspořádání semináře referentů 

preventivně výchovné činnosti, který je spojen s uspořádáním zkoušek 

odbornosti SH ČMS, a to odbornosti „Preventista II a III stupně“. 

     Rada prevence zasedala v roce 2011 celkem 3x a 1x jsme se sešli 

k slavnostnímu vyhodnocení, nicméně nám to stačilo pro splnění 

všech daných úkolů. Na plnění úkolů se v průběhu roku podíleli 

všichni členové rady dle svých možností. Tímto dovolte, abych členy 

rady představil. Jsou to pánové: František Hnilička, Karel Štaif, 

Václav Šmídl, Jiří Honzík, Jiří Pokorný, Ing. Marek Vejvoda a Petr 

Severa.  

     Naše činnost rady začala už v loňském roce akcí, která se konala 

20. 11. 2010 v požární zbrojnici  v Tlučné. Byl zde pořádán seminář 

referentů preventivně výchovné činnosti. Seminář byl zaměřen na 

nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dále jsme se zabývali 

všeobecnými znalostmi preventistů a došlo i na zkoušky odbornosti. 

Semináře se zúčastnilo 36 posluchačů. 

     



   

 

 

      K první naší poradě jsme se sešli 20. 1. 2011 v kanceláři OSH. 

K projednání bylo několik bodů. Příprava plánu práce na rok 2011, 

zhodnocení výše zmíněného semináře v Tlučné a organizační příprava 

soutěže POOD 2011. Seminář byl vyhodnocen kladně s tím, že se 

nadále budeme snažit o zlepšování kvality v získávání nových 

fundovaných školitelů a lektorů, kterých je v oblasti prevence 

poskrovnu. 

     

      Příprava soutěže POOD spočívá z naší strany v organizačním 

zabezpečení. Nemalý podíl na organizaci soutěže má i paní starostka 

Alena Foldová. Začátkem roku jsou osloveny školská zařízení a 

kolektivy mládeže našeho okresu. Tím byl oficiálně zahájen 37 ročník 

soutěže. 

     21. dubna proběhlo na našem okrese vyhodnocení všech 

odevzdaných prací a vítězné práce byly odeslány do kanceláře 

krajského sdružení SH ČMS k vyhodnocení v krajském kole. Je vždy 

obtížné vybrat ty práce, které budou reprezentovat naše okresní 

sdružení ve vyšších kolech. Letošního ročníku se zúčastnilo 8 

základních škol, 3 mateřské školy a 8 kolektivů mládeže SDH. 

Celkem se zapojilo 191 dětí, což je oproti předchozím létům navýšení. 

V krajském kole se v 5 kategoriích umístilo 8 našich zástupců, kteří 

získali právo postupu do republikového kola. Bohužel musím 

konstatovat, že v letošním ročníku jsme neuspěli. V republikovém 

kole se z našeho okresu, ale ani z našeho kraje, neumístil v 12 

kategoriích nikdo. Věřím, že rok 2012 bude příznivější. 

 

     Dovolte mi, abych z tohoto místa zmínil něco o hodnocení 

v krajském kole. V letošním roce jsem se podruhé aktivně zapojil do 

hodnocení prací a i samotného předávání ocenění. Letošní předání cen 

krajského sdružení proběhlo v krásném prostředí Hasičského muzea 

ve Zbirohu. Oceněným dětem z našeho okresu, které se nemohli 

zúčastnit tohoto aktu naše okresní sdružení předalo dárky osobně. 

Bohužel musím zmínit rok 2010, kdy se nám toto nepodařilo. Do 

dnešního dne nám nikdo z krajského sdružení nebyl schopen vysvětlit, 

kam se diplomy a ceny ztratily. Je to nepříjemná věc, kterou nejvíce 

trpí děti. Já doufám, že se tato situace nebude opakovat a snad tomu 

pomůže i naše aktivní činnost v krajské radě prevence. 



   

 

 

 

     

      2. června 2011 nastal pro děti vytoužený čas. Za krásného 

odpoledne se naše rada spolu se starostkou OSH Alenou Foldovou 

sešla na centrální požární stanici HZSPK – územní odbor Plzeň, 

stanice Košutka. Mnoho let je tradicí, že se vyhodnocení zúčastňují 

všechny oceněné děti.  Letošní rok nebyl výjimkou. Spolu s dětmi 

přijeli jejich rodiče i prarodiče. Po rozdání diplomů a drobných dárků 

byla připravena prohlídka prostor a vybavení požární stanice. Děti a 

mnohdy i rodiče jsou nadšeny. Každoročně nás „průvodce“ seznamuje 

s nějakou novinkou, která je na stanici. Děti si mohou vyzkoušet 

některé vybavení hasičů, nejvíc je však oceněna prohlídka vozového 

parku s odborným výkladem. Celé odpoledne se vydařilo. 

 

     27. září byla svolána rada do zbrojnice ve Zruči. Na pořadu dne 

byla organizace semináře referentů preventivně výchovné činnosti a 

uskutečnění zkoušek odbornosti. Seminář se bude konat příští týden 

19. 11. 2011 v hasičské zbrojnici ve Vochově od 8³°. Z tohoto místa 

vás všechny starosty sborů nebo jejich zástupce žádám o sdělení svým 

preventistům o konání tohoto semináře. Na programu je nařízení vlády 

o komínech z pohledu kominíků a všeobecné znalosti preventistů. Po 

semináři proběhnou pro zájemce zkoušky. Přihlásit se mohou, buď 

nový zájemci a nebo ti, kteří si chtějí svou odbornost zvýšit.  

 

     Naše okresní sdružení má své internetové stránky, kde má svou 

záložku i rada prevence. V naší záložce se dozvíte kontakty na členy 

rady, informace ze seminářů, výsledky všech kol soutěže POOD a 

mnoho jiných informací. Do konce roku by měli přibýt zápisy 

z jednání ÚORP a zpracovaná tabulka všech preventistů dle 

prezenčních listin. 

 

     

 

 

 

 

 



   

 

 

 

      Při naší celoroční práci nám pomáhají osoby, kterým bych touto 

cestou jménem rady prevence rád poděkoval. Jsou to: 

 starostka Alenka Foldová – pomoc při organizaci soutěže POOD 

 náměstek starostky Bc. Robert Kučera – pomoc při organizaci 

seminářů 

 Jan Čermák – lektor a školitel 

 Ing. František Lüftner – zkušební komisař 

 náměstek starostky, vedoucí ORM Jaroslav Frána – zapůjčení 

technického vybavení 

 ředitel územního odboru Plzeň plk. Ing Pavel Musil – zajištění 

prostor pro vyhodnocení soutěže 

 ved. odd. kontr. činnosti HZSPK mjr. Bc. Jaroslava Čechová – 

lektorství na semináři 

      

 

     Na závěr mi dovolte, abych vám do roku 2012 popřál jménem 

všech členů rady pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho úspěchů v životě 

pracovním, ale i soukromém. Pokud bude muset vaše jednotka 

vyjíždět k požáru či jiné události, aby se vždy vrátila kompletní a bez 

úhony. 

  

 

Petr Severa 


