
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE PREVENCE 

za rok 2016 

 

Komise prevence pracuje nyní v tomto složení: 

Vedoucí Rady prevence: Jaroslav Šmerda -  SDH Viničné Šumice 

Členové: Hrbáček David – SDH Dolní Kounice, Kožnárek Jaroslav – SDH Kanice, Lengál Josef – 

SDH Blažovice, Mazzolini Jindřich – SDH Oslavany, Musílek Jaroslav – SDH Kuřim, Oulehla 

Libor – Nové Bránice, Řepová Šárka – SDH Svatoslav a Trtoňová Lucie – SDH Oslavany. 

V krajské radě prevence nás zastupuje br. Kožnárek Jaroslav z SDH Kanice. 

 

Rok 2016, druhý to v novém volebním období, byla naším prvním úkolem příprava materiálů 

na školení preventistů dvojek a trojek. Byla vybrána témata pro celodenní školení, které bylo 

završeno zkouškami,  příprava a výběr testových otázek pro každou danou třídnost a 

vyhodnocovací podklady pro závěrečné vyhodnocení. Témata byla například autonomní 

detekční hlásiče, bezpečná domácnost, nové nařízení vlády k údržbě a čistění komínů, 

elektrická zařízení jako možný zdroj požáru a podobně. Výklad tohoto všeho jsme si provedli 

sami, konkrétně Lucka Trtoňová, Jara Kožnárek a moje maličkost, Jarek Šmerda. Školení se 

uskutečnilo dne 13. 2. 2016 od 9.00 – 13.00 hod v Oslavanech a zúčastnilo se 18 preventistů 

z okresu Brno-venkov. Při zkouškách uspělo 9 zájemců. Dále jsme projednávali přípravu 

soutěže PO očima dětí. Jednalo se hlavně o předání informací o této soutěži na patřičné 

školky, školy a SDH, prostřednictvím členů Rady prevence. 

16. března jsme pokračovali další schůzkou, na které jsme vyhodnotili dodané práce do 

soutěže Požární ochrana očima dětí zaslané k hodnocení do Okresního sdružení hasičů ČMS. 

Obsahem těchto prací mělo být zaměření na příčiny vzniku požárů, nepozornost při 

manipulaci s ohněm v přírodě, domácnosti, pomoc hasičů při požárech, nehodách a také 

zážitky z letních táborů. Sešly se práce výtvarné, literární a jedna práce zpracována digitální 

technologií. Komise vyhodnotila vždy první tři práce z každé kategorie, které byly zaslány 

k vyhodnocení do krajského kola, které v letošním roce dělalo Brno-město a kterého jsem se 

za okresní radu prevence zúčastnil. Z krajského kola do celostátního z našeho okresu Brno-

venkov, postoupila Anna Jordánová – MŠ Blažovice, Svatava Čermáková - SDH Moutnice, 

Martin Koláček, David Rouzek a Simona Hajkrová – všichni ze základní umělecké školy 

Pozořice a Ladislav Dolníček z SDH Hrušovany. 

Komise na dalším našem zasedání připravovala návrh na ocenění uvedených prací, pro 

kategorii M1 a M2 ( mateřské školy a děti ve školním ročníku 6. a více let ), byly vybrány 

pastelky, voskovky a omalovánky, pro ZŠ 1 (  žáci prvního a druhého ročníku ) dostanou již 



kvalitnější výtvarné pomůcky jako olejové pastelky, další starší kategorie od ZŠ 2 budou 

dostávat již dárkové poukázky a to v hodnotě za první místo 400,- Kč, za druhé 300 Kč a za 

třetí místo 200,- Kč. 

Nyní bych se vrátil ještě k vyhodnocení celostátního kola, kde se Anna Jordánová umístila na 

druhém místě, Svatava Čermáková na třetím místě a Martin Koláček na taktéž třetím místě. 

Všem blahopřejeme a budeme se těšit na další ročník této soutěže. 

 

Členové rady prevence mají také za úkol věnovat se v oblasti své působnosti činnosti spojené 

s informováním jak občanů, tak i mládeže ve školách o požární ochraně ať již formou 

vývěsek, tak relacemi do rozhlasu, kabelových televizí a podobně, o různých preventivních 

činnostech, které mají vazbu například k jarnímu úklidu porostů, pálení klestí, prázdninám, 

letním pracím, topnému období a v neposlední řadě i k vánocům a silvestrovským oslavám. 

Chtěl bych na závěr poděkovat všem členům rady prevence za jejich podněty, příspěvky a 

činnost v Radě prevence, které se ve svém volném čase bez nároku na odměnu, zodpovědně 

věnují. 

 

Dne:  2. 11. 2016                                                                                      Šmerda Jaroslav 

                                                                                                                     vedoucí rady prevence 


