
 

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav 

OKRESNÍ ODBORNÁ RADA PREVENCE 
 

 

Zápis z jednání č. 4/2020 

Termín:  úterý 10. listopadu 2020 v 18,00 hodin 

Forma: online jednání 

Přítomen: Adéla Murínová, Leoš Jeřábek, Vladislava Jeřábková, Lubomír Falešník, Eva 

Kotačková, Lenka Nečasová, Jan Kovář, Hana Nováková 

Omluven: Radim Bednář 

Nepřítomen:  Václav Bažant  

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele 

3. Statut OORP 

4. Volba tajemníka 

5. POODM 2020 

6. Plán práce 2021 

7. POODM 2021 

8. Preventivní materiály/prezentace 

9. Správa FBC profilu OORP 

10. Vzdělávání členů rady  

11. Různé 

12. Diskuse 

13. Závěr 
 

1. ZAHÁJENÍ 

- Adéla Murínová provedla zahájení jednání včetně přivítání všech přítomných a seznámila všechny 

s programem jednání. (*Jedná se o 4. jednání RP v roce 2020 a zároveň 1. jednání nové RP po volbách 

2020.) 

2. VOLBA ZAPISOVATELE 

- Zapisovatelkou byla pro dnešní jednání zvolena Adéla Murínová.  

3. STATUT OORP 

- Členové se seznámili se statutem OORP, který byl schválen VV OSH Břeclav dne 24. října 2017. 

4. VOLBA TAJEMNÍKA 

- Na základě ustanovení Statutu OORP byla za tajemníka zvolena Vladislava Jeřábková, která bude vést 

potřebnou evidenci OORP Břeclav.  

- Hlasování: PRO: 7 členů PROTI: 0 členů ZDRŽEL SE: 1 člen  



5. POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2020 

- Kvůli situaci s Covid-19 bylo hodnocení POODM 2020 posunuto (okresní kolo bylo vyhodnoceno 

v srpnu 2020), nyní se čeká na výsledky kola krajského (proběhlo v říjnu) a vyhodnocení 

celorepublikového kola proběhne v měsíci listopadu/prosinci online formou.  

- Slavnostní vyhlášení se nemohlo uskutečnit a ceny byly výhercům předány členy RP během září a října. 

- Výsledky byly rozeslány všem zúčastněným a zároveň byly uveřejněny na webových stránkách OSH 

Břeclav a FBC OORP Břeclav. Na tyto stránky byla také nahrána prezentace s výherními obrázky  

a poděkování sponzorům. 

6. PLÁN PRÁCE 2021 

Leden – Propagace POODM 2021 (rozeslání na školy, školky, SDH – zajistí Adéla Murínová) 

Únor – Jednání OORP  

Březen – Vyhodnocení POODM 2021  

Duben – Slavnostní vyhlášení výsledků POODM  

Červen – Jednání OORP 

Září – Jednání OORP 

Listopad – Jednání OORP  

 

- Průběžně: Zpracování publikačních tematických prezentací na webové stránky OSH Břeclav, kontrola 

plnění úkolů, komunikace s SDH. 

- Další aktivity OORP Břeclav (semináře, školení, aj.) budou probíhat dle aktuální situace  

s Covid-19 (jednání OORP Břeclav mohou probíhat online formou apod.). 

- Výše uvedený plán práce pro rok 2021 byl členy OORP schválen. 

Hlasování: PRO: 8 členů PROTI: 0 členů ZDRŽEL SE: 0 člen 

7. POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2021 

- V roce 2021 proběhne 47. ročník výtvarně literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. 

- Členové OORP Břeclav vyhodnotí okresní kolo soutěže.  

- Harmonogram soutěže (propagace, hodnocení a vyhlášení pro okres Břeclav): 

- Leden – propagace, (rozeslání na školy, školky, SDH – zajistí Adéla Murínová) 

- Březen – vyhodnocení okresního kola (do konce března 2021, přesný termín a místo bude  

                       upřesněno na únorovém jednání OORP, komise bude složena ze členů OORP) 

- Duben – Slavnostní vyhlášení výsledků  

                - organizace slavnostního vyhlášení: (*stejná forma jako v roce 2019) 

- Termín – bude upřesněn v březnu 

- Prostory – kulturní sál ve Strachotíně (zajistí Adéla Murínová) 

- Sponzoři - Heat Transfer Systems s.r.o. - finanční částka 10.000,- Kč (zajistí Lubomír 

Falešník, potřebné podklady – darovací smlouvu obdrží od Jaromíra Mikušky), Bellato 

Group s.r.o. - finanční částka 5.000,- Kč (zajistí Jaromír Mikuška), OSH Břeclav - finanční 

částka 5.000,- Kč (zajistí Adéla Murínová). Dále firma HUKO projekt (zajistil Jan Kovář) - 

poskytla finanční částku 300 Kč, ze které byly pořízeny tašky na věcné ceny. Další 

možnosti sponzorských darů ověří dle svých možností všichni členové OORP (nejen 

finanční možnosti, ale také různé propagační produkty apod.) 

- Pozvánky, program, občerstvení, aj. – bude upřesněno v březnu 

8. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY/PREZENTACE 

- V minulých letech vytvořila OORP Břeclav výukové prezentace s tématikou požární ochrany (Topná 

sezóna a Pálení rostlinného materiálu). 



- Během listopadu dojde k vytvoření další nové prezentace na téma Požární ochrana v období Vánoc 

(pracovní název). Materiály zpracuje Jan Kovář do konce listopadu 2020.  

- Tato prezentace bude následně rozeslána na sbory (tak jako prezentace předchozí) a bude uveřejněna 

na webových stránkách OSH Břeclav (zajistí Adéla Murínová) a na FBC profilu OORP Břeclav (zajistí 

Lenka Nečasová). 

9. SPRÁVA FBC PROFILU OORP BŘECLAV 

- Správou FBC profilu OORP Břeclav byla pověřena Lenka Nečasová, která bude min. 1x měsíčně přidávat 

na tento profil příspěvky vztahující se k činnosti OORP Břeclav nebo k tématům z oblasti požární 

ochrany a prevence. 

10. VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ RADY  

- Adéla Murínová upozornila na účast členů RP na odborných seminářích, neboť prodloužení odbornosti 

na další období (pětiletý cyklus) lze dosáhnout účastí na odborných seminářích organizovaných OSH 

nebo KSH, případně vzdělávacím zařízením SH ČMS. (*Podmínkou prodloužení odbornosti bez nutnosti 

skládat novou zkoušku je účast preventisty na minimálně 3 seminářích za pětileté období.) Dále 

podotkla, že konaní seminářů je v současnosti pozastavené z důvodu Covid-19.  

- Dále Adéla Murínová podala informaci o kurzu Hasík. Tohoto kurzu se měla účastnit Adéla Murínová 

a Hana Nováková. Kurz je v současnosti kvůli Covid-19 opět odložen.  

- Hana Nováková informovala o tematických materiálech pro radu prevence a tyto materiály poskytne 

členům RP (online formou).  

11. RŮZNÉ 

- Adéla Murínová požádala členy RP, aby ověřili případné zájemce o členství v RP. Leoš Jeřábek a Jan 

Kovář informovali o zájmu Jana a Hany Doležalových z Velkých Němčic. Adéla Murínová tuto 

skutečnost ověří.  

12. DISKUZE  

- Lenka Nečasová a Hana Nováková vznesly dotaz, kdy obdrží odznaky preventistů (neboť se neúčastnily 

slavnostního předávání odznaků v rámci Shromáždění delegátů 2020 v Bořeticích). Adéla Murínová jim 

odznaky předá při nejbližší možné příležitosti (na setkání OORP ve ‘fyzické‘ podobě).  

- Adéla Murínová poděkovala členům za jejich činnost v OORP a popřála mnoho elánu v novém období.  

13. ZÁVĚR 

- Jednání bylo ukončeno v 18,50 hodin. 


