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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

OORP Blansko 

 

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

Přítomní: 

Ladislav Kantor, Roman Bárta, Miroslav Kolář, Marcela Havířová, Zdeněk Kakáč,  
Stanislav Hladík, Pavel Herzyk, Antonín Pivoňka, František Hamerský. 

Omluven: 

Laura Novotná.  

Nepřítomní: 

Zdeněk Ochrana, Radek Ošlejšek. 

Program: 

1. Zahájení 
2. Kompletace cen za umístění v soutěži POOD 2020 
3. Příprava odborného semináře požární prevence 
4. Příprava zkoušek odbornosti Preventista III a II stupně 
5. Sestavení seznamu členů OORP OSH Blansko 
6. Plán práce a rozpočet na rok 2021 
7. Diskuse, různé 
8. Závěr 

K jednotlivým bodům: 

ad. 1 

Zasedání Okresní odborné rady prevence zahájil Roman Bárta. Přivítal přítomné, omluvil Lauru 
Novotnou. Pověřil Zdeňka Kakáče provedením zápisu. 

ad. 2 

Na základě dohody z minulého zasedání OORP zakoupili věcné ceny pro vítěze soutěže POOD 
2020 Roman Bárta a Marcela Havířová. Náklady na pořízení věcných cen činí cca 8000 Kč. Na 
začátku zasedání OORP prováděli Roman Bárta a Marcela Havířová kompletaci cen do tašek. 
Ostatní členové rady jim postupně pomáhali. Tašky s cenami byly předány členům OORP, kteří je 
doručí do škol a SDH. 

ad. 3 

Vzhledem k opatření vlády kvůli pandemie COVID-19 není možné uspořádat seminář prevence na 
stanici HZS Blansko. Ze stejného důvodu nemůže Antonín Pivoňka navštívit pracoviště HZS 
Blansko pro získání podkladů pro prezentaci. Z těchto důvodů se seminář přesouvá na jaro 2021. 
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ad. 4 

Na všechny SDH okresu Blansko budou během následujícího týdne rozeslány pozvánky na školení 
a zkoušky odbornosti Preventista III. a II. stupně. Na základě návratek budou kontaktováni zájemci 
o zkoušky. Pozvánky budou směřovány na 14. 11. 2020. Podle pandemické situace budou školení a 
zkoušky uspořádány prezenčně nebo korespondenčně. V případě korespondenční verze proběhne 
přednáška formou elektronikcé konference, zkoušky prostřednictvím e-learningu. Alternativně se 
zkoušky přesunou na jaro 2021. Pro školení Preventista III. stupně je vytvořena prezentace. 
Příprava na II. Stupeň se musí provést samostudiem podle podkladů na www.dh.cz. Předpokládaný 
časový harmonogram prezenční formy školení je následující: 9:00 až 11:00 přednáška Preventista 
III. stupeň, 11:00 až 13:00 přednáška Preventista II. stupeň + zkoušky Preventista III. stupeň. 
Zkoušky Preventista II. stupeň proběhnou v jiném termínu. 

ad. 5 

Aktualizace členů Okresní odborné rady prevence proběhla doplněním údajů v tabulce členů. Je 
nutné oslovit bratry Zdeňka Špačka a Zdeňka Ochranu zda mají zájem pokračovat v účasti v OORP. 
Oba jmenovaní se dlouhodobě bez omluvy neúčastní práce v Radě. 

ad. 6 

Přítomní členové OORP diskutovali o předpokládané činnosti v příštím roce a společně sestavili 
následující plán práce na rok 2021: 

- konec ledna – první zasedání Okresní odborné rady prevence, 
- únor – seminář požární prevence, 
- březen – vyhodnocení soutěže POOD, 
- duben – zkoušky odbornosti Preventista II. Stupně, 
- červen – předání cen vítězům okresního kola POOD, 
- září – zasedání OORP, příprava semináře, zpráva o činnosti na Shromáždění delegátů. 

Oblasti zaměření činnosti Okresní odborné rady prevence v roce 2021: 
- spolupráce s VV OSH Blansko, 
- propagace požární prevence, 
- účast na akcích SH ČMS, 
- organizace požární prevence pro občany a školy, 
- informace na webových stránkách OSH Blansko a vytvoření facebookové stránky, 

Pro tuto činnost OORP navrhuje následující rozpočet: 
- finanční zabezpečení činnosti 10 000,- Kč 
- materiály pro požární prevenci 2 000,- Kč 

ad. 7 

Diskuse probíhala v rámci jednotlivých projednávaných bodů. 

ad. 8 

Zasedání ukončil Roman Bárta v 18:41 hod. 

 
Zápis vypracoval: 
  

 


