
 

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav 

OKRESNÍ ODBORNÁ RADA PREVENCE 
 

 

Zápis z jednání č. 3/19 

Termín:  pondělí 6. května 2019 v 19:00 

Místo: SDH Strachotín 

Přítomen: Jaromír Mikuška, Lubomír Falešník, Adéla Murínová, Leoš Jeřábek, Josef Gál, 

Lenka Nečasová, Jan Kovář 

Nepřítomen:  Radim Bednář, Eva Kotačková, Vladislava Jeřábková, Václav Bažant, Hana 

Nováková, Michal Zemek 

Host: Dana Murínová 

Program: 

1. Zahájení 

2. Návrh na uskutečnění slavnostního vyhlášení výsledků soutěže POODM 2019 

3. Diskuze 

4. Závěr 

1. Zahájení 

- Jaromír Mikuška provedl zahájení jednání včetně přivítání všech přítomných, 

seznámil všechny s programem jednání a vznesl návrh na možnost vyhlášení 

výsledků POODM 2019 formou slavnostního aktu (nikoli v Drnholci během vyhlášení 

výsledků hry Plamen) 

2. Slavnostní vyhlášení výsledků POODM 2019 

- Všichni přítomní souhlasili s uskutečněním slavností akce, kde by vyhlášení výherců 

proběhlo. 

- Předběžný návrh průběhu akce: 

- Termín konání: úterý 25.6.2019 v 17 hodin 

- Místo konání: kulturní sál Horní Bojanovice 

- Občerstvení: zajistí OÚ Horní Bojanovice (ještě proběhne upřesnění se starostou 

obce H. Bojanovice) 

- Program: vystoupení MH ze Strachotína s tematickým pásmem z oblasti požární 

ochrany (zajistí Dana Murínová) 

- vystoupení spolku Habánek (děti 6-13 let) – několik vstupů (zajistí Adéla 

Murínová) 

- klavírní vystoupení Lukáš Sasínek (zajistí Adéla Murínová) 

- *vystoupení budou prokládat jednotlivé kategorie (úvodní/závěrečné vystoupení 

+ 3vstupy mezi kategorie) 

- Vyhlášení: prezentace s výherními obrázky na dataprojektoru (obrázky i 

prezentaci + notebook, popř. dataprojektor zajistí Jaromír Mikuška, dále se 

starostou obce H. Bojanovice proběhne upřesnění ohledně techniky – mikrofon, 

ozvučení apod.) 

- Ceny: diplomy (zajistí Jaromír Mikuška), knihy s věnováním, tašky (zajistí Adéla 

Murínová) 

- *Další možnosti získání sponzorských darů zjistí členové OORP do konce května. 



- Propagace: oslovit Břeclavský deník (zajistí Adéla Murínová), popř. regionální 

televizi (zajistí Josef Gál) 

- Ostatní: pozvánky pro výherce (zajistí Jan Kovář) 

- pozvat starostku OSH Břeclav Leonu Žárskou, starostu obce H. Bojanovice 

(zajistí Jaromír Mikuška) 

- poděkování za účast – rozeslat poštou (zajistí Jaromír Mikuška) 

- *Jaromír Mikuška a Adéla Murínová se setkají se starostou obce H. Bojanovice, 

se kterým upřesní detaily akce. 

3. Diskuze 

- Členové OORP diskutovali o přínosu tematických prezentací z oblasti požární ochrany 

a také o účasti na odborném semináři, který bude OORP organizovat na podzim 

letošního roku. 

4. Závěr 

- Jednání bylo ukončeno v 20,15 hodin 

 

 

Ad 2. 

V pondělí 13. května se Jaromír Mikuška a Adéla Murínová setkali se starostou Horních 

Bojanovic, panem Ladislavem Kachyňou a panem Matějem Machačem (SDH Horní Bojanovice). 

- Domluven bezplatný pronájem kulturního sálu na stanovený termín 25.6.2019 

- Domluveno občerstvení na náklady obce Horní Bojanovice 

- Prohlídka kulturního sálu, rozmístění stolů a židlí 

- Pozvání pana starosty na vyhlášení 


