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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

OORP Blansko 

 

Zápis z jednání OORP Blansko 
29. června 2020, klubovna SDH Doubravice od 17:00 hod 

 
Přítomní: 

Ladislav Kantor, Roman Bárta, Miroslav Kolář, Marcela Havířová, Zdeněk Kakáč,  
Laura Novotná 

Omluven: 

Stanislav Hladík, Zdeněk Srba, Zdeněk Špaček, Radek Ošlejšek, Pavel Herzán,  
Antonín Pivoňka 

Nepřítomní: 

Zdeněk Ochrana, František Hamerský 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Vyhodnocení soutěže POOD 2020 
3. Informace z VV a příprava shromáždění delegátů OSH Blansko 
4. Plán činnosti OORP na podzim 2020 
5. Diskuse, různé 
6. Závěr 

 

K jednotlivým bodům: 

ad. 1 

Zasedání Okresní odborné rady prevence zahájil Roman Bárta. Přivítal přítomné, omluvil 
Stanislava Hladíka, Zdeňka Špačka, Radka Ošlejška, Antonína Pivoňku a Pavla Herzána. 
Informoval o odstěhování Zdeňka Srby do Chomutova. Pověřil Zdeňka Kakáče provedením zápisu. 

ad. 2 

Podle modifikovaných pravidel soutěže POOD 2020 musí být okresní kolo soutěže vyhodnoceno 
do 25. září 2020. Soutěžní práce jsou uloženy v kanceláři OSH Blansko. Práce vyzvedne Roman 
Bárta. Literární práce předá na vyhodnocení Zdeňku Kakáčovi. Vyhodnocení proběhne 2. 9. 2020 
od 17 hod. v klubovně SDH Doubravice. Předání výsledků a cen bude provedeno korespondenčně 
bez slavnostního setkání soutěžících a rodičů. Podle počtu prací se rozhodne o počtu 
odměňovaných míst (varianta pouze 1. místo nebo odměna pro 1. – 3. místo). 
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ad. 3 

Ladislav Kantor podal informace o zasedání Výkonného výboru OSH Blansko, které se konalo 17. 
června 2020:  

- Shromáždění delegátů se uskuteční v sobotu 5. září 2020 od 8 hod. v Kotvrdovicích. Kvůli 
opatření COVID nebudou na Shromáždění pozvání Zasloužilí hasiči a ženy. 

- Ve dnech 15 a 16. srpna 2020 proběhne v Brně krajská soutěž TFA. V sobotu 15. 8. bude 
soutěž TFA pro žáky a dorost, v neděli 16. 8. soutěž TFA pro dospělé. 

- Podzimní kolo hry Plamen – ZPV a štafeta dvojic se uskuteční v sobotu 3. října 2020 
v areálu SDH Bořitov. 

Na shromáždění delegátů OSH je nutné připravit zprávu o činnosti OORP za roky 2019-2020. Za 
přípravu a přednesení odpovídá Roman Bárta a Ladislav Kantor. Zpráva musí obsahovat: 

- informace o zasedání OORP, 
- zprávu o školení a zkouškách odbornosti Preventista III. a II. třídy, 
- vyhodnocení soutěže POOD 2020, 
- pozvánku na cyklický seminář prevence, školení a zkoušky preventistů, 
- poděkování SDH Doubravice za poskytnutí klubovny pro zasedání a hodnocení soutěže 

POOD. 

ad. 4 

Členové Rady prevence diskutovali o činnosti na podzim 2020. Jednomyslně se shodli na 
následujících akcích, které zorganizuje v období září až prosinec 2020: 

- ve středu 2. 9. 2020 proběhne od 17 hod. hodnocení prací soutěže POOD. Výsledkové 
listiny a odměny se doručí soutěžícím do škol a SDH nejpozději do 20. září 2020, 

- po dohodě s Antonínem Pivoňkou se v termínu září – říjen 2020 uskuteční cyklický 
seminář o prevenci s rozborem požárů v okrese Blansko, 

- v termínu říjen – listopad 2020 OORP připraví a uspořádá jednodenní školení odbornosti 
Preventista III. a II. třídy zakončené zkouškou - předsedou zkušební komise byl 
ustanoven ing. Miroslav Kolář, 

- v prosinci 2020 se uskuteční hodnotící zasedání OORP s výhledem činnosti na rok 2021. 
Všechny akce se uskuteční v klubovně SDH Doubravice. 

ad. 5 

Roman Bárta informoval o návštěvě školení preventistů v Břeclavi. Na podnět Laury Novotné se 
diskutovalo o evidenci členů a vyznamenání. Dále byla diskutována grafická forma Čestného 
uznání SDH. Dále se probraly podrobnosti a úkoly pro realizaci připravovaných akcí. 

ad. 6 

Zasedání ukončil Roman Bárta v 18:10 hod. 

 

Zápis vypracoval: 

 

Zdeněk Kakáč 

 


