
zpRÁvA o člruruosrl oKREsNí oDBoRruÉ Rloy pRrvENcE BtANsKo
zA RoK 2018

Vážené sestry hasičky, vážení bratři hariči, váženíhosté

Dovolte mi, abych vás seznámiI s činností Okresníodborné rady
prevence V roce 2018.

Hlavními úkoly Odborné rady prevence jsou především osvěta a

propagace prevence v požární ochraně. Pořádá semináře a školeníjak
pro členy SH Čvs, tak i pro širokou veřejnost, organizuje a Ve

spolupráci s výkonným výborem OSH Blansko vyhlašuje soutěž
požárníochrana očima dětí a mládeže na našem okrese, A
v neposlední řadě spolupracuje s výkonným výborem OSH, HZS a

Iinými institucemi v oblasti požární prevence.

Rada se během roku sešla celkem 5x a to:

Dne 27.2. se, na stanici HZS Blansko konal seminář pro držitele
odbornosti preventista a dalších zájemcú o prevenci. Pro držitele
odbornostíje tento seminář povinný s ohledem na prodIužování

platnosti odbornosti. Na tomto semináři nás nprap. Antonín Pivoňka

seznámil se statistikou požárů a dalších mimořádných událostí, na

okrese Blansko a v Jihomoravském kraji za rok2077, Velký důraz kladl

na aktivitu přítomných preventářů, aby si získané informace
nenechávalijen pro sebe, ale předávalije dál nejen ve svých sborech

a okrscích ale isvým spoluobčanům. Dovolte mi zde za nás všechny
poděkovat bratru Pivoňkovi za tento výborně připravený seminář.

Dne 17. 3. proběhlo v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
v Doubravici nad Svitavou školenínových zájemců o získání

odbornosti preventista ll. a lll. stupně, Tohoto školení se zúčastnilo 5

zájemců o odbornost lll. stupně a 3 zájemci o odbornost ll. stupně.



ustanovenínového vedoucího OORP. Jelikož nikdo ze stávajících

členů rady neprojevil zájem radu vést, byl do rady přijat nový člen

bratr Zdeněk Srba, kterého členové OORP jednomyslně navrhli
výkonnému výboru na schválenído funkce vedoucího rady. Rád bych

z tohoto místa poděkoval br. Špačkovi za dosavadnívelmi kvalitně

odvedenou práci v čele OORP. Dalším bodem byla příprava plánu

práce OORP Blansko na rok 2019 a příprava a propagace soutěže

Požárníochrana očima dětí a mládeže v roce 20]"9.

Členové rady se v průběhu roku podíleli na propagaci prevence

požární ochrany v jednotlivých sborech a byli nápomocni při pořádání
různých přednášek v obcích na téma prevence. Plnili úkoly zadané

výkonným výborem OSH Blansko. DáIe se zúčastňovali zasedaní
výkonného výboru OSH a bratr Zdeněk Špaček i zasedání výkonného

výboru KSH a ústředí sH Čtvts. pokud by měl někdo z vás, případně

někdo z vašich sborů zájem pracovat na úseku prevence velmi rádi ho

mezi sebou uvítáme.

Rád bych Vás ještě seznámil s Plánem práce OORP na rok 2019

Na závěr mi dovolte poděkovat všem aktivním členům Odborné rady,

W OSH Blansko, představitelům SDH Doubravice za propůjčení
zasedací místnosti a všem ostatním, kteří nám v průběhu roku
pomáhali s činnostív oblasti požární prevence.

Děkuji Vám za pozornost



2.

J.

Plán nráce OORP Blansko na rok 2019

1. Konec Února, začáíek Bíezna. podle časových možností

lektorů, proběhne seminář nejen pro členy OORP, držitele

odbomosti PREVENTISTA III. a II. stupně, ale i ostatní

zájemce.

V tomto termínu bychom chtěli též provést školení pro

zájemce o odbomost PREVENTISTA III. a II. stupně. Po
školení proběhnou zkoušky uchazeěů o tuto odbomost, kteří
se zúčastnili školení v roce 2018.

Koncem BŤezna proběhne okresní kolo vyhodnocení soutěže

POOD a.iednání OORP.

4. Zaéátek Června slavnostní vyhodnocení soutěže POOD.

5. Konec Záíi, začinek Řílna se opět sejde OORP. V.jednání se
promítne zpráva UORP, diskuze k následujícím zkouškám
odbornosti PREVENTISTA III. a II. stupně a projednání
nových pravidel soutěže POOD.

6. Během Listopadu zkoušky odbomosti PREVENTISTA ltl. a
II. stupně.

7. Během celého roku plnit pokyny a spolupracovat s výkonným
výborem OSH, podílet se na propagaci prevence a
zúčastňovat se akcí SH CMS.

Jednotlivé termíny se mohou měnit. Vždy před konáním budou
v dostatečném předstihu oznámeny a zveřejněny na stránkách

OSH a OORP.
Toje vše ke zprávě o činnosti a plánu práce OORP Blansko


