
 

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav 

OKRESNÍ ODBORNÁ RADA PREVENCE 
 

 

Zápis z jednání č. 2/2018 

Termín:  čtvrtek 13. září 2018 v 17:00 

Místo: kancelář OSH Břeclav 

Přítomen: Jaromír Mikuška, Lubomír Falešník, Josef Gál, Leoš Jeřábek, Vladislava 

Jeřábková, Jan Kovář, Adéla Murínová 

Nepřítomen:  Václav Bažant, Radim Bednář, Eva Kotačková, Hana Nováková, Michal Zemek 

Host:  

Program: 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2018 

3. Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2019 

4. Zkoušky Preventista III 

5. Diskuze 

6. Závěr 

1. Zahájení 

- Jaromír Mikuška provedl zahájení jednání včetně přivítání všech přítomných. 

2. Vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2018 

- Výsledky okresního kola a jednotlivá oceněná výtvarná díla si lze prohlédnout na 

facebookových stránkách OORP (@radaprevence) 

- Slavnostní vyhlášení výsledků bylo provedeno v sobotu 19. května v Drnholci v rámci 

Hry Plamen. Výhercům, kteří se vyhlášení nemohli zúčastnit, bylo ocenění předáno 

osobně v jejich školách a školkách. 

- Jaromír Mikuška seznámil ostatní členy s výsledky krajského a celostátního kola. 

V celostátním kole v kategorii K2 zvítězila Vendula Danihelová, která se za doprovodu 

starostky OSH Břeclav zúčastnila v Přibyslavi slavnostního vyhlášení 

3. Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2019 

- Propozice k soutěži ještě nejsou zveřejněny, ale lze předpokládat, že se nějak 

výrazně nebudou lišit od propozic z let minulých. 

- Po jejich oficiálním zveřejnění budou osloveny všechny MŠ, ZŠ, SDH k možnosti 

zapojení se do soutěže. 

4. Zkoušky Preventista III 

- Vzhledem k tomu, že se bude jednat o historicky první zkoušky na našem okrese, 

byl přednesen návrh na oslovení pouze členů OORP s tím, že v dalších letech již 

budou zkoušky umožněny všem zájemcům z řad SDH okresu. 

- Hlasování:  PRO: 7 členů PROTI: 0 členů  ZDRŽEL SE: 0 člen 

 

- Přípravou testových otázek byl pověřen Josef Gál 

- Pozvánku a další potřebné dokumenty zajistí Jaromír Mikuška 



- Příprava na zkoušky bude probíhat samostudiem 

- Zkoušky se uskuteční v neděli 21. října 2018 od 15 hodin v hasičské zbrojnici 

Strachotín 

- VV OSH bude přednesen ke schválení návrh složení zkušební komise ve složení: 

Josef Gál – předseda zkušební komise, Jaromír Mikuška a Leona Žárská – členové 

zkušební komise 

5. Diskuze 

- Adéla Murínová a Leoš Jeřábek se zúčastní školení vedoucích a rozhodčích mládeže 

pořádané OORM, kde přítomné seznámí s činností OORP. Toto školení se uskuteční 

ve dnech 27. a 28. října 2018 ve Velkých Pavlovicích 

- Josef Gál navrhuje vytvořit krátkou prezentaci k začínající topné sezóně a rozeslat ji 

všem sborům okresu k případné další distribuci. Všichni členové OORP zašlou své 

návrhy, nápady Janu Kovářovi, který vytvoří finální prezentaci. Termín dokončení: 

pátek 21. září 2018 

- Jaromír Mikuška oslovil přítomné o dodání dalších možných zaměřeních rady 

prevence 

6. Závěr 

- Jednání bylo ukončeno v 17:55 


