
ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRESNÍ ODBORNÉ RADY PREVENCE BLANSKO

2021

Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, vážení hosté.

Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Okresní odborné rady prevence 

v roce 2021.

Hlavními úkoly Okresní odborné rady prevence jsou především osvěta a 

propagace prevence v požární ochraně. Rada pořádá semináře a školení pro 

členy SH ČMS, publikuje materiály o požární ochraně, pořádá besedy pro 

širokou veřejnost a ve spolupráci s výkonným výborem OSH Blansko vyhlašuje 

soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže na okrese Blansko. V neposlední 

řadě spolupracuje s výkonným výborem OSH, HZS a jinými institucemi v oblasti 

požární prevence.

Rada se podle potřeby schází v hasičské zbrojnici v Doubravici nad Svitavou, 

tímto bych chtěl poděkovat vedení SDH Doubravice nad Svitavou za propůjčení 

prostor pro naše zasedání.

Vzhledem k trvající pandemii onemocnění COVID-19 se rada během roku sešla 

pouze třikrát:

Dne 14. 4. 2021 jsme hodnotili výtvarné a literární práce, které byly přihlášeny 

do okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Této soutěže 

se letos zúčastnilo celkem 95 dětí našeho okresu z mateřských, základních, 

uměleckých škol a mimoškolských zařízení, zejména kolektivy mladých hasičů, 

které působí při jednotlivých SDH. Pandemie způsobila výrazně menší účast na 

soutěžích než v předchozích ročnících. V okresním kole bylo oceněno 27 

soutěžících. V krajském kole se z našeho okresu umístilo 10 soutěžících a 

v republikovém kole se umístila 1 soutěžící Denisa Neužilová z SDH Březina, 

která obsadila 1. místo ve své kategorii.

Na zasedání 7. 6. jsme zhodnotili letošní ročník soutěže Požární ochrana očima 

dětí a mládeže. Zajistili ocenění pro výherce v soutěži a připravili předání cen 

jednotlivým výhercům. Kvůli opatřením vlády ceny rozvedli a předali členové 

odborné rady prevence. Projednali jsme termín a formu uspořádání 

podzimního semináře a školení preventistů…



V pátek 9. 7. se v Brně konal VI. Sjezd SH ČMS. Rada prevence byla oslovena 

starostou OSH Blansko Mgr. Milanem Vykydalem s žádostí o pomoc při 

organizaci – jako skrutátoři hlasování.

Ve středu 3. 11. se konal seminář pro držitele odbornosti „preventiva“ a další 

zájemce o prevenci. Pro držitele odborností je tento seminář povinný 

s ohledem na prodlužování platnosti odbornosti. Seminář vedl bratr Antonín 

Pivoňka, seznámil přítomné s požární prevencí v domácnostech. Velký důraz 

kladl na osobní aktivitu přítomných preventistů při předávání znalostí nejen ve 

svých sborech, ale i svým spoluobčanům zejména seniorům. Dovolte mi zde 

poděkovat bratru Pivoňkovi za výborně připravenou přednášku. Dále rada 

sestavila plán práce a rozpočet OORP na rok 2022.

Členové rady se v průběhu roku podíleli na propagaci prevence požární ochrany

v jednotlivých sborech a byli nápomocni při pořádání různých přednášek 

v obcích a školách na téma požární prevence. Plnili úkoly zadané výkonným 

výborem OSH Blansko. Dále se zúčastňovali zasedání výkonného výboru OSH. 

Pokud by měl někdo z Vás, případně někdo z Vašich sborů, zájem pracovat na 

úseku prevence, velmi rádi ho uvítáme. Dále Vás seznámím s rozpočtem a 

plánem práce na rok 2022.

Okresní odborná rada prevence v rámci rozpočtu OSH Blansko předkládá 

požadavek na finanční zajištění vyhlášení okresního kola soutěže Požární 

ochrana očima dětí a mládeže 2022 a propagaci prevence.

Věcné dary, diplomy, medaile, občerstvení                 10.000,- Kč

Propagační materiál                                                           2.000,- Kč

Plán práce OORP na rok 2022:

1. V lednu 2022 první zasedání OORP.

2. Na konci února nebo začátku března Rada prevence uspořádá seminář o 

požární prevenci.

3. V březnu proběhne vyhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana 

očima dětí a mládeže 2022.

4. V červnu uspořádáme slavnostní vyhlášení výsledků okresního kola 

soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022.



5. V září podzimní jednání OORP. Příprava semináře a zkoušek odbornosti 

„Preventista III. a II. stupně“. Příprava zprávy o činnosti OORP Blansko, 

rozpočtu a plánu práce na rok 2023.

6. Během celého roku bude Rada prevence plnit požadavky a aktivně 

spolupracovat s výkonným výborem OSH Blansko.

7. Během celého roku se budou členové Rady podílet na propagaci požární 

prevence.

8. Během celého roku se budou členové Rady zúčastňovat akcí SH ČMS.

Jednotlivé termíny uvedené v plánu práce se mohou měnit. Vždy před konáním 

budou v dostatečném předstihu oznámeny a zveřejněny na webových 

stránkách OSH a Facebooku rady prevence.

Na závěr mi dovolte poděkovat členům rady a všem ostatním za práci 

věnovanou v průběhu roku oblasti požární prevence.

Děkuji za pozornost.

                                                        Připravil Roman Bárta, četl Ing. Zdeněk Kakáč


