
Porada OORP Blansko 29. 3. 2018 Doubravice nad Svitavou 

 

 

1) Zahájení 

2) Vyhodnocení soutěže POOD 

3) Aktuální informace z oblasti požární prevence 

4) Upřesnění práce na další období 

5) Diskuze 

6) Závěr 

Ad 1) Zahájení provedl předseda rady, přivítal přítomné a 

ujasnili se, že všechny práce ze soutěže z okresu Blansko máme 

k dispozici. 

Ad 2) Písemné práce již byly vyhodnoceny bratrem Kakáčem, 

digitální práce jsme neobdržely. Vyhodnocení výtvarných prací 

se ujala sestava přítomných členů OR. Výsledková i prezenční 

listina je součástí této zprávy. 

Ad 3) Předseda OR bratr Špaček, informoval přítomné o 

novinkách z oblasti požární prevence. Většinu informací čerpal 

z HN, které jsou velkým zdrojem pro činnost naší rady i 

ostatních hasičů. Odkaz HN. 

Dále byli členové od předsedy informování o připravované 

změně stanov k soutěži POOD, která se týká především změny 

názvu pro kategorii K1 a K2. 

Změna otázek a školícího materiálu pro získávání odbornosti 

PIII a PII. 

Další posun ve spolupráci s odborem PVČ na GŘ HZS. 

Aktuální informace, která se týká reedice publikace Hasič a 

komíny, jež je potřebná pro legislativní změny v této oblasti. 

Nová publikace je připravená k tisku, její distribuce proběhne 

přes KSH na OSH. Zájemci budou mít možnost si další výtisky 

objednat přes OSH za cca 50 Kč. 

Ad 4) Proběhla diskuze k místu konání pro vyhodnocení 

soutěže POOD. Bratr Kakáč zajistí dostatečně prostorné místo 



k důstojnému předání cen, které bude blízko stanici HZS 

Blansko, kde bude program pokračovat dnem otevřených dveří 

stanice. 

Bratr Kantor, projedná na VV OSH Blansko v nepřítomnosti 

bratra Špačka, finance na nákup cen (knih) pro výherce. 

Vyhodnocení proběhne v druhé polovině června, dle možnosti 

místa konání. 

 Zajištění cen, finance na (a jeho dovoz) občerstvení dětí a jejich 

doprovodu zajistí bratr Špaček ve spolupráci s OSH. 

Ad 4) V diskuzi ještě proběhla námitka na místo konání 

listopadové přednášky. Na příštích poradách se upřesní místo 

konání. Doubravice nebo HZS Blansko. 

Ad 5) Závěr byl ve velmi dobré náladě, ostatně stejně jako vždy. 

Dnes o to hezčí, že překvapený jubilant Ladislav Kantor, dostal 

dort a dárek od členky OR, setry Marcely Havířové. 


