
ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRESNÍ ODBORNÉ RADY PREVENCE BLANSKO

ZA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2015 - 2020

Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, vážení hosté

Dovolte mi, abych vás seznámil s činností Okresní odborné rady 

prevence za funkční období 2015 - 2020.

Hlavními úkoly Okresní odborné rady prevence jsou především 

osvěta a propagace prevence v požární ochraně. Pořádá semináře a 

školení jak pro členy SH ČMS, tak i pro širokou veřejnost, organizuje a

ve spolupráci s výkonným výborem OSH Blansko vyhlašuje soutěž 

Požární ochrana očima dětí a mládeže na okrese Blansko. A 

v neposlední řadě spolupracuje s výkonným výborem OSH, HZS a 

jinými institucemi v oblasti požární prevence.

V tomto funkčním období se podařilo činnost této rady obnovit, za 

což patří velký dík bratru Zdeňku Špačkovi který tuto radu vedl do 

roku 2018 a dále bych chtěl poděkovat bratru Zdeňku Srbovi který v 

této započaté práci od roku 2019 pokračoval. Rada se dle potřeby 

scházela několikrát do roka nejprve v prostorách okresní kanceláře 

SH ČMS a poté na hasičské zbrojnici v Doubravici nad Svitavou. Tímto 

bych chtěl poděkovat OSH Blansko a SDH Doubravice nad Svitavou za 

propůjčení prostor pro naše zasedání.

Každý rok jsme pořádali 1 až 2 odborné semináře požární prevence 

jak pro držitele odborností preventista, tak pro zájemce o tuto 

problematiku i širokou veřejnost. Dále jsme pořádali školení a 

zkoušky odbornosti preventista II. a III. stupně. V tomto období 

získalo odbornost preventista III. stupně: 27 členů a II. stupně 14 

členů sdružení. V letošním roce se školení a zkoušky uskuteční 14.11. 

na hasičské zbrojnici v Doubravici nad Svitavou, čímž bych chtěl vás a 



vaše členy ve sborech na toto školení pozvat. Našim záměrem je aby, 

byl alespoň jeden proškolený preventista na okrscích.

Další činností této rady je organizace okresního kola soutěže Požární 

ochrana očima dětí a mládeže. Této soutěže se v průběhu funkčního 

období zúčastnilo v základních kolech více jak 800 dětí a mládeže 

z našeho okresu v mateřských, základních, uměleckých školách a 

dalších mimoškolských zařízeních, zejména v kolektivech mladých 

hasičů, které působí při jednotlivých SDH. Podařilo se nám zajistit ve 

spolupráci s OSH Blansko, SŠ TEGA a HZS Blansko důstojné předávání 

cen soutěžícím v této zajímavé soutěži. Letošního základního kola 

soutěže se celkem zúčastnilo 354 dětí a okresního kola 129 dětí v 

daných kategoriích odměněno bylo 28 dětí z našeho okresu. Zde bych

chtěl poprosit přítomné zástupce sborů o pomoc s propagací této 

soutěže v jejich sborech a školách v místě bydliště.

Členové rady se v průběhu funkčního období 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. Dále se zúčastňovali 

zasedání výkonného výboru OSH, KSH a výkonného výboru SH ČMS. 

Též se zúčastňovali odborných seminářů, školení a porad v oblasti 

požární prevence. Pokud by měl někdo z vás, případně někdo z vašich

sborů zájem pracovat na úseku prevence velmi rádi ho mezi sebou 

uvítáme.

Na závěr mi dovolte poděkovat členům rady, a všem ostatním, kteří 

nám v průběhu roku pomáhali s činností v oblasti požární prevence.

Děkuji za pozornost.


