SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav

OKRESNÍ ODBORNÁ RADA PREVENCE

Zápis z jednání č. 1/19
Termín:
Místo:

úterý 5. února 2019 v 18:00
SDH Poštorná

Přítomen:

Jaromír Mikuška, Lubomír Falešník, Jan Kovář, Adéla Murínová, Radim Bednář,
Eva Kotačková, , Lenka Nečasová

Nepřítomen:

Josef Gál, Leoš Jeřábek, Vladislava Jeřábková, Václav Bažant, Hana Nováková,
Michal Zemek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Přijetí nové členky OORP
Odborný seminář prevence – sobota 23. února 2019
POODM 2019
Prezentace k pálení klestí, vypalování trávy atd.
Diskuze
Závěr

1. Zahájení
- Jaromír Mikuška provedl zahájení jednání včetně přivítání všech přítomných.
2. Přijetí nové členky OORP
- do OORP byla přijata nová členka Lenka Nečasová (SDH Velké Němčice), která se
v úvodu krátce představila
3. Odborný seminář prevence
- v sobotu 23. února 2019 pořádá Okresní sdružení hasičů Brno-venkov seminář pro
preventisty v Oslavanech
- účastí na min. 3 seminářích v pětiletém období je podmínkou k prodloužení platnosti
odbornosti Preventista
- organizace dopravy a účast některých členů
- svou případnou účast je potřeba nahlásit nejpozději do 12. února 2019 Jaromíru
Mikuškovi
4. POODM 2019
- Základní a okresní kolo soutěže – „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019“,
nabídka pro MŠ, ZŠ, SDH.
- dostali pokyn na zúčastnění
- termín odevzdání na OSH Břeclav do 15. března 2019
- komise složená ze členů OORP vyhodnotí jednotlivá umělecká díla, práce do 29.
března 2019 a doručí vyhodnocené práce a zároveň i údaj o počtu účastníků soutěže
za okres Břeclav na KSH ČMS ke krajskému vyhodnocení do 18. dubna 2019
- z kapacitních důvodů se okresní hodnocení POOD uskuteční v hasičské zbrojnici
v Poštorné

-

slavnostní vyhlášení vítězů okresu Břeclav proběhne v rámci okresního jarního kola
hry Plamen v sobotu 18. května 2019 v Drnholci
OORP zvažuje uskutečnění slavnostního vyhlášení vítězů škol. Tento návrh bude dále
projednáván

5. Prezentace k pálení klestí, vypalování trávy atd.
- OORP se rozhodla vytvořit další prezentační materiály na téma vypalování trávy
- členové OORP budou své podněty k prezentaci zasílat Janu Kovářovi, který do konce
února prezentaci zpracuje
- prezentace bude poskytnuta na sbory a obce v okrese Břeclav
6. Diskuze
- Jaromír Mikuška předal preventistům, kteří úspěšně složili zkoušky Prevetista III.
stupně průkazy a odznaky odbornosti
- Diskuze o účasti na odborných seminářích
7. Závěr
- Jednání bylo ukončeno v 19,15 hodin

