SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav

OKRESNÍ ODBORNÁ RADA PREVENCE

Zápis z jednání č. 1/2021
Termín:
Forma:

neděle 21. února 2021 v 18,00 hodin
online jednání

Přítomen:

Doležal Jan, Doležalová Hana, Falešník Lubomír, Jeřábek Leoš, Jeřábková Vladislava,
Kotačková Eva, Murínová Adéla, Nečasová Lenka

Omluven:

Kovář Jan, Nováková Hana

Nepřítomen:

Bažant Václav, Bednář Radim

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
POODM 2020
POODM 2021
Soutěž Dávají za nás ruku do ohně
Preventivní materiály/prezentace
Různé
Diskuse
Závěr

1. ZAHÁJENÍ
-

Adéla Murínová provedla zahájení jednání včetně přivítání všech přítomných a seznámila všechny
s programem jednání.

2. POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2020
-

Adéla Murínová informovala členy o zveřejnění výsledků soutěže na webu OSH Břeclav a o rozeslání
výsledků všem zúčastněným.
Dále předala informaci z krajské rady prevence – ceny z krajského a republikového kola budou předány
dle situace a KSH bude v tomto směru OSH informovat.

3. POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2021
-

-

Adéla Murínová upozornila na termíny odevzdání jednotlivých prací:
o Základní kolo – vyhodnocení do 12. 3. 2021, odevzdání na OSH do 26. 3. 2021
o Okresní kolo – vyhodnocení do 9. 4. 2021, odevzdání na KSH do 23. 4 .2021
Dále informovala o nové elektronické možnosti odevzdání. Tuto informaci AM obratem rozešle na
jednotlivá SDH/MŠ/ZŠ a zveřejní na webové stránky OSH Břeclav a také na FB OORP.
AM navrhla termín možného vyhodnocení okresního kola – 28. 3. 2021, ve 14, 00 hod. v Křepicích
Hlasování: PRO: 8 členů PROTI: 0 členů ZDRŽEL SE: 0 členů

-

Vyhodnocení okresního kola bylo stanoveno na 28. 3. 2021 ve 14,00 hod. v hasičské zbrojnici
v Křepicích.
O konání slavnostního vyhlášení výsledků bude rozhodnuto 28. 3. 2021 (v rámci hodnocení okresního
kola) dle aktuální situace s Covid-19.

4. SOUTĚŽ ‘DÁVAJÍ ZA NÁS RUKU DO OHNĚ‘
-

-

Adéla Murínová informovala o výtvarné soutěži, kterou pořádá Ministerstvo vnitra – generální
ředitelství HZS ČR. Soutěž je určena pro SDH/MŠ/ZŠ, soutěží se v několika kategoriích. Hlavním
tématem je ‘Hasičská zbrojnice‘. Soutěžící mají za úkol nakreslit libovolnou hasičskou zbrojnici.
Podrobné informace (tzn. propozice, přihlášky) rozešle AM na jednotlivé sbory/MŠ/ZŠ během měsíce
března – po odevzdání děl do soutěže POODM 2021, neboť obrázky do soutěž ‘Dávají za nás ruku do
ohně‘ je možné zasílat až do 30. června 2021.

5. PREVENTIVNÍ MATERIÁLY/PREZENTACE
-

OORP Břeclav vytváří vzdělávací materiály na témata s požární bezpečností (Pálení klestí, Vypalování
komínů, Svíčky o Vánocích).
Pro rok 2021 naplánovala RP vytvořit další prezentaci, tentokrát na téma BEZPEČNÁ DOMÁCNOST.
Zpracováním prezentace byl pověřen Jan Kovář ve spolupráci s Lenkou Nečasovou, popř. dalšími členy
RP, kteří mohou poskytnout podklady pro tvorbu prezentace.

6. RŮZNÉ
-

Adéla Murínová informovala členy o hromadné objednávce pro OSH (hodnostní označení a jmenovky)
a požádala členy o kontrolu zaslaných údajů (hodnostní označení, text na jmenovkách).
Hromadná objednávka proběhne do konce měsíce února a předání proběhne v rámci nejbližšího
zasedání RP (28. 3. 2021).

7. DISKUZE
- Vladislava Jeřábková vznesla dotaz ohledně školení preventistů – zda je v současné situaci (omezení
s Covid-19) možné účastnit se školení online a zda takováto školení vůbec probíhají. AM podala
informaci, že v současné době nemá žádné informace ohledně možnosti školení online formou a
v případě změn členy RP informuje.
8. ZÁVĚR
-

Jednání bylo ukončeno v 18,50 hodin.

