SHČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih
Odborná rada prevence

Vyhodnocení okresního kola literárně - výtvarné soutěže PO očima dětí a mládeže 2017 :
Organizační zabezpečení této soutěže bylo předloženo odbornou radou prevence OSH PJ a schváleno
na posledním jednání VV OSH PJ v roce 2016 a následně rozesláno kanceláří OSH PJ školským
institucím a sborům dobrovolných hasičů v okrese Plzeň-jih.
Dne 27.března 2017 proběhlo v kanceláři OSH PJ vyhodnocení došlých prací a zpracování těchto
výsledků, které byly následně postoupeny ORP KSH PK k vyhodnocení v krajském kole soutěže.
Celkem se ročníku PO očima dětí a mládeže 2017 zúčastnilo v sedmi kategoriích - 78 dětí z pěti
mateřských, sedmi základních škol a čtyř sborů dobrovolných hasičů (viz. souhrnná tabulka tohoto
vyhodnocení, která je zveřejněna na webových stránkách OSH PJ v sekci ORP).
Všem zúčastněným subjektům byl zaslán děkovný dopis a výhercům pozvánka na slavnostní předání
cen.
K slavnostnímu předání cen, diplomů a medailí pro vítěze došlo v rámci hasičského dne pro mládež
11.11.2017 v KD Šeříková v Plzni. Ceny předával náměstek starosty pro prevenci OSH PJ pan Václav
Sýkora a vedoucí ORP OSH PJ pan Pavel Jiránek. Předání cen se nakonec zúčastnila většina výherců.
Slavnostní vyhodnocení bylo podpořeno z dotačních prostředků Plzeňského kraje, prostřednictvím
OSH PJ.
Soutěžící z okresního kola se umístili i v krajském a celostátním kole. A to 1 x 1.místo, 1 x 2.místo a 1 x
3.místo v krajském kole a 1 x 3.místo v celostátním kole. Umístění soutěžícího v celostátním kole bylo
ovšem poznamenáno zásahem z krajské odborné rady prevence a to přesunutím soutěžícího do jiné
kategorie pro celostátní kolo než byl veden v kole základním, okresním i krajském.
Děkuji za spolupráci všem, kteří se na organizaci letošního ročníku podíleli, jmenovitě pak panu
Vladimíru Vozkovi a pracovnici kanceláře paní Radce Brašnové a ještě jednou gratuluji všem
oceněným.
V současné době je již připraveno OZ PO očima dětí a mládeže na rok 2018, které bylo předloženo ke
schválení VV OSH PJ a již zveřejněno a následně rozesláno daným subjektům.
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