Porada OORP v Blansku 25. 10. 2017
Program: 1)
2)
3)
4)
5)

Informace z jednání ÚORP v Praze
Zabezpečení soutěže POOD pro rok 2018
Zkoušky na odbornost PIII. a PII.
Plán práce na rok 2018
Diskuse a závěr

Ad1) Předseda Špaček podrobně informoval o jednání ÚORP v Praze z 19. 10. 2017. Především
se zaměřil na vystoupení pana plk. Radka Kislingera z GŘ HZS. Ten nám přiblížil současnou
situaci v PVČ a její vizi do budoucnosti. Je velký zájem o lepší spolupráci se SH ČMS. Zájem
je oboustranný a dá se předpokládat, že bude zdárně pokračovat.
Ad2) Pan Radek Ošlejšek přijal za úkol poslat propozice soutěže na všechny školy na okrese
Blansko. Poprvé hned a ještě je připomenout začátkem roku 2018. Dále se pokusí sehnat adresy
obecních a městských úřadů a propozice poslat i jim. Jedná se o elektronickou poštu.
Pan Roman Bárta vznesl dotaz na starostu OSH, zda by bylo možné tištěné propozice rozdat na
okresním shromáždění představitelů 11. 11. 2017, což starosta slíbil.
Všichni členové OR si vzali za úkol soutěž propagovat ve svém okolí a zajistit tak její širokou
propagaci.
Slavnostní předání ocenění výhercům proběhne v červnu na stanici HZS v Blansku. Den a další
upřesnění akce bude upřesněno podle dané situace.
Ad3) Potvrdili jsme si termín i místo konání zkoušek, které se uskuteční 4. 11. 2017 v 10 hodin
na PZ v Doubravici nad Svitavou. Roman Bárta nechá zveřejnit přihlášku na stránkách OSH.
Ad4) Plán práce je samostatná příloha tohoto zápisu.
Ad5) Roman Bárta a paní Marcela Havířová vznesli požadavek, aby se vyhodnocení soutěže
POOD v kategorii výtvarné, udělalo pouze za účasti členů OORP. Členové rady návrh
odsouhlasili, proti byl jen předseda rady, Špaček.
Ten také vznesl dotaz na vyhodnocení kategorie literární a DT. Obě kategorie se rozhodl
vyhodnotit člen rady Zdeněk Kakáč, který také přislíbil, že si dodané příspěvky převezme na
OSH v takovém předstihu, aby byl schopný přinést výsledky na jednání OORP dne 21. 3. 2018.
Ladislav Kantor požádal předsedu Špačka, aby příště posílal požadované zápisy na OSH
s delším časovým předstihem, aby se předešlo nedorozuměním s jejich doručením.
Špaček na to reagoval prohlášením, že všechny požadované podklady byly na OSH předány
přesně podle požadavku OSH, tedy včas. Chyba s včasným doručením zprávy nastala při čtení
mailové pošty pracovníky OSH, což starosta OSH potvrdil na jednání VV OSH Blansko.

