Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

OORP Blansko
Zápis z jednání OORP Blansko
9. října 2019, klubovna SDH Doubravice od 16:00 hod
Přítomní:


Zdeněk Srba, Ladislav Kantor, František Hamerský, Roman Bárta, Radek Ošlejšek,
Miroslav Kolář, Marcela Havířová, Zdeněk Kakáč,

Omluven:


Stanislav Hladík

Nepřítomní:


Zdeněk Ochrana, Laura Novotná, Zdeněk Špaček

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Zhodnocení POOD 2019
Příprava na shromáždění delegátů sborů
Volební rok 2020
Činnost Odborné rady prevence do konce roku 2019
Plán práce na rok 2020
Diskuse, závěr

K jednotlivým bodům:
Ad. 1
Zasedání Okresní odborné rady prevence zahájil její předseda Zdeněk Srba. Přivítal přítomné,
omluvil Stanislava Hladíka a poděkoval za propůjčení klubovny SDH Doubravice.
Ad. 2
Vyhlášení výsledků okresního kola soutěže POOD ročník 2019 proběhlo 20. 6. 2019 v jídelně školy
SŠ TEGA Blansko od 16:00 hodin v příjemné atmosféře s malým občerstvením. Po předání cen
byla domluvena exkurze na požární stanici IZS Blansko. Exkurze se zúčastnil malý počet
přítomných dětí a jejich doprovodu. Příčinou byl déšť a odradit mohla také zavřená brána do
stanice. Problém byl také v podcenění společného přesunu do stanice pod vedením některého člena
OORP.
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Do okresního kola soutěže POOD se zapojilo 287 účastníků ze 14 škol (8 mateřských) a 10 SDH.
V krajském kole soutěže se místili 3 literární a 2 výtvarné práce dětí z okresu Blansko. Krajského
kola se zúčastnily děti ze 79 škol, 38 SDH a 1 dětského domova. V republikovém kole soutěže se
neumístil nikdo z okresu Blansko.
Ad. 3
Vyhlášení okresního kola soutěže POOD pro rok 2020 musí podle harmonogramu a pravidel
provést stávající Okresní odborná rada prevence. Vyhodnocení se uskuteční v klubovně SDH
Doubravice v termínu podle harmonogramu soutěže. Pro vyhlášení výsledků se osvědčil prostor
jídelny střední školy SŠ TEGA Blansko. Propozice soutěže pro rok 2020 je třeba rozdat delegátům
pracovního shromáždění 8. listopadu 2019 nebo zaslat e-mailem do všech SDH okresu Blansko.
Seznam kontaktů na školy připraví Radek Ošlejšek. Propozice soutěže musí doprovázet e-mail,
který podrobně vysvětlí význam soutěže a jednotlivých kategorií. Důraz se musí klást na podporu
ze strany učitelů i vedení škol, případně vedoucích kolektivů mládeže i výborů SDH. Je třeba
podpořit účast v málo obsazené kategorii literárních prací a multimediální tvorbě.
Ad. 4
Začátkem roku 2020 se bude konat volební shromáždění delegátů okresu Blansko. Na toto
shromáždění musí Okresní odborná rada prevence připravit zprávu o činnosti a nástin činnosti pro
další období. Jednotlivé SDH a okrsky musí podat návrhy kandidátů do výkonného výboru OSH
Blansko a doporučit členy pro okresní odborné rady. Zdeněk Srba oslovil přítomné členy
k zamyšlení nad dalším působením v Okresní odborné radě prevence a návrhu na předsedu odborné
rady. Problematiku tohoto bodu podrobně probere rada prevence na svém prvním zasedání v roce
2020, které se bude konat začátkem roku po valných hromadách SDH a okrsků.
Ad. 5
Okresní odborná rada prevence se sejde 29. 11. 2019 od 16:00 hod. Na programu bude hodnocení
činnosti za celé funkční období a návrhy na zlepšení činnosti nebo nové aktivity rady.
Ad. 6
Plán práce na rok 2020 bude předmětem prvního zasedání v roce 2020. Zatím se do plánu navrhuje
získání členů a organizace soutěže POOD 2020.
Ad. 7
V diskusi informoval Miroslav Kolář o sestavení aktuálního seznamu prevenctistů 1. 2. a 3. stupně.
Zasedání ukončil Zdeněk Srba v 18:10 hod.

Zápis vypracoval:
Zdeněk Kakáč
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