Zpráva vedoucího OORP za rok 2019
Vážení hosté, sestry a bratři hasiči, dovolte mi, abych Vás všechny úvodem co
nejsrdečněji pozdravil. Je mou povinností seznámit Vás s činností v Okresní odborné radě
Prevence okresu Olomouc za rok 2019. Rada prevence pracuje od loňského roku
v doplněném složení a řádně funguje. Rada prevence se v letošním roce sešla třikrát na
pravidelných jednáních. Na jaře jsme uskutečnily seminář na prohlubování získaných
znalostí v oblasti požární prevence pro preventisty III. a II. stupně. V letošním roce ještě
plánujeme jedno pracovní jednání a také se bude konat naplánované školení odbornosti
Preventista III. a II. stupně. Účast členů na našich jednáních je dle pracovního vytížení
uspokojivá.
Během roku jsme plnily úkoly, které nám dávala ÚOR prevence a ty co jsme si
naplánovali pro letošní rok 2019. Všechny úkoly jsme plnili dobře a ve stanoveném termínu.
Také jsme dostávaly úkoly od okresního sdružení na zajištění občerstvení při pořádání
různých akcí. Pomáhali jsme při zajištění plesu OSH, také jsme zajišťovali prodej občerstvení
na dětských soutěžích v CTIF, Okresní kolo hry Plamen a Olomoucký drak.
Nejdůležitějším úkolem naší rady prevence je zabezpečení a propagace soutěže
„Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Soutěž jsme uskutečnily dle schváleného plánu
práce na letošní rok. Vyhodnocení zaslaných prací se provedlo dle propozic k dané soutěži a
vše bylo včas zasláno na krajské sdružení. V letošním roce se předání ocenění za okresní i
krajské kolo uskutečnilo v zasedací místnosti HZS Olomouckého kraje. Děti byly nadšeny
z cen, které dostaly. Musím ale konstatovat, že v letošním roce byl pokles soutěžních prací
v našem okrese. Chtěl bych apelovat na vedoucí mladých hasičů, aby se do této soutěže
více zapojili.
Dále jsme měli v plánu činnosti na jaře uspořádání obnovujícího školení odbornosti
preventiva III. a II. stupně. A na závěr roku uspořádání školení odbornosti preventiva III. a II.
stupně pro nové uchazeče, školení je naplánované
V současné době probíhá propagace nového ročníku soutěže „Požární ochrana
očima dětí a mládeže“ pro rok 2020.
Nyní bych Vás chtěl upozornit na současné aktuality od HZS:
Chraňte své domovy – dodržujte bezpečnostní desatero,
nebo Bude zima – bude mráz.
Pokud se budete chtít více informovat o této problematice, můžete navštívit stránky
www.hzsol.cz , sekce – informace pro občany / složka prevence.
Závěrem chci poděkovat OSH Olomouc za součinnost a podporu naší rady Prevence
při plnění naplánovaných úkolů. Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete se na nás obrátit.
Zpracoval: vedoucí OORP br. Mojmír Dostál
mobil: 731 452 080
e-mail: mojmirdostal@seznam.cz

