
 

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav 

OKRESNÍ ODBORNÁ RADA PREVENCE 
 

 

Zápis z jednání č. 3/2021 

Termín:  středa 15. září 2021 v 18,00 hod. 

Místo: SDH Křepice 

Přítomen: Jan Doležal, Hana Doležalová, Leoš Jeřábek, Vladislava Jeřábková, Eva 

Kotačková, Jan Kovář, Adéla Murínová 

Omluven: Lubomír Falešník, Hana Nováková, Lenka Nečasová  

Nepřítomen:  Václav Bažant, Radim Bednářst:  

Program: 

1. Zahájení 

2. Rozvoz cen za POODM 2021 

3. Vzdělávání v oblasti Požární ochrana 

4. Plán práce pro rok 2022 

5. Rozpočet OORP 

6. Diskuze 

7. Závěr 

1. Zahájení 

 

- Adéla Murínová provedla zahájení jednání včetně přivítání všech přítomných a 

seznámila všechny s programem jednání. 

2. Rozvoz cen POODM 2021 

 

- Adéla Murínová navrhla předat okresní ceny za POODM 2021 zároveň s cenami 

z krajského a republikového kola. Krajské ceny budou k dispozici nejdříve v měsíci 

říjnu (informace z kraje).  

 

- OORP schvaluje předat ceny za POODM 2021 naráz za všechna kola (okres, kraj, 

republika) 

Hlasování: PRO: 7   PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

3. Vzdělávání v oblasti Požární ochrana 

- Adéla Murínová informovala členy RP o požadavku Josefa Gála, který oslovil OORP 

s prosbou o vytvoření vzdělávacích materiálů/podkladů pro jednotlivé sbory na téma 

Požární hlídky. 

- Adéla Murínová navrhla uspořádat na toto téma školení určené pro členy OORP a 

preventisty z jednotlivých sborů. Na základě tohoto školení by pak byly vytvořeny 

podklady určené k dalšímu vzdělávání v této problematice. Pro účely školení bude 

osloven pan Jaroslav Kožnárek (zajistí Adéla Murínová). 

- Předběžný termín byl stanoven na březen 2022. 



- Jan Kovář zajistí pro potřeby školení prostory v hasičské zbrojnici ve Velkých 

Němčicích. 

- OORP schvaluje uspořádat školení na téma Požární hlídky (pro členy OORP a 

preventisty OSH Břeclav) 

Hlasování: PRO: 7   PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 

4. Plán práce pro rok 2022 

- Členové OORP vytvořili plán práce pro rok 2022: 

o Leden – propagace POODM 2022 

o Únor - jednání OORP 

o Březen – školení členů OORP – téma Požární hlídky 

o Duben – školení preventistů III 

                      - okresní vyhodnocení soutěže POODM 2022 

o Květen - slavnostní vyhlášení výsledků POODM 2022 

o Červen – stánek rady prevence na vybrané akci  

o Září – jednání rady prevence 

o Listopad – jednání rady prevence 

 

5. Rozpočet 

- Členové OORP sestavili rozpočet pro OORP na rok 2022: 

o Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022: 10 000 Kč (nákup knižních 

publikací pro výherce, občerstvení na slavnostní vyhlášení výherců) 

o Edukační činnost: 25 000 Kč (nákup edukačních her s požární tématikou, 

které by sloužily při propagačních aktivitách OORP – především při práci 

s dětmi) 

- Rozpočet bude předložen VV OSH Břeclav ke schválení 

 

6. Diskuze 

- Eva Kotačková navrhla vytvořit jednotná trička pro členy rady prevence 

- Jan Kovář požádal o objednání jmenovky na vycházkovou uniformu (ta bude 

objednána s hromadnou objednávkou pro OSH – pravděpodobně na jaře 2022) 

7. Závěr 

- Jednání bylo ukončeno ve 20,00 hodin 


