
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE PREVENCE 

za rok 2017 

 

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, a Trtoňová 

Lucie – SDH Oslavany. V krajské radě prevence nás zastupuje br. Kožnárek Jaroslav z SDH 

Kanice. 

Hrbáček David a Oulehla Libor se pravidelně nezúčastňují, chtěl bych požádat zástupce 

okrsků, z kterých jsou delegováni, stejně i tak za Šárku Řepovou, která rovněž se 

nezúčastňuje jednání, aby doporučili jiné zástupce.  

 

Rok 2017, třetí to ve volebním období, jsme zahájili přípravnou schůzkou na soutěž PO očima 

dětí, členové Rady prevence dostali za úkol informovat všechny školy, školky a SDH ve svém 

regionu o této soutěži, protože jsme zjistili, že se tato informace ne ke všem dostane. Dále 

jsme hodnotili uplynulý rok 2017. Dohodli jsme se, že v letošním roce školení ani zkoušky 

preventářů dvojek a trojek dělat nebudeme a provedeme ho v roce 2018. Školení pro 

zachování odbornosti musí být třikrát za pětileté období, takže nebylo nutné ho provádět. 

Bratr Kožnárek z SDH Kanice úspěšně složil zkoušky jak v programu Hasík (což je školení 

lektorů pod záštitou ministerstva vnitra a školství) tak i zkoušky Osoba odborně způsobilá 

v oboru PO podle § 11 zákona 133/1985 o požární ochraně, takže můžete se na něho při 

řešení problémů spojené s prevencí kdykoliv obrátit. 

20. 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 opět dělalo Brno – město a kterého 

se za okresní radu prevence zúčastnil br.  Kožnárek. Z krajského kola do celostátního 

z našeho okresu Brno – venkov, postoupili: Daniel Eichmeier – ZŠ +MŠ Kanice, Klára Malinová 

– ZŠ Rajhrad, Ladislav Dolníček -  SDH Hrušovany a ze dvou kategorií uměleckých škol Jan 

Münster a Viktorie Chmelová – ZUŠ Pozořice.  Následně v celostátním vyhodnocení se 

z našeho okresu v republikovém kole umístili zástupci Základní umělecké školy v Pozořicích 



Jan Münster a Viktorie chmelová ve svých kategoriích shodně na druhých místech. 

Blahopřejeme! 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. Je to stejné, jak v roce 2016 a je to zatím takto dostačující. 

Pro potřeby na úseku prevence pro naše zástupce ze sborů, jsme vybrali potřebný materiál, 

který bude složit jako pomůcka a tento byl objednán k tisku a to s logem našeho, lépe řečeno 

okresního sdružení Brno-venkov a měl by být ještě letos k dispozici. Sbory o tom budou včas 

informovány. 

Na dalším jednání dne 9. 10. jsme projednávali došlou poštu, předání cen za PO Očima dětí a 

hlavně jsme se věnovali přípravě na školení preventářů, témata zaměření, které by měla 

mimo jiné být na okruh změn v zákoně a prováděcích vyhláškách, něco ke komínům, 

k používání hydrantů na vodárenské síti, nebezpečí vzniku požárů v domácnostech a 

opakování témat pro třídnost preventáře trojek a dvojek.  

Termín školení bude ještě upřesněn, ale jeví se zatím dva termíny a to 24. 2. 2018, nebo  
3. 3. 2018 a pravděpodobně opět v Oslavanech. 

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. 

 

 

 

 

Dne: 6. 11. 2017                                                                                      Šmerda Jaroslav 

                                                                                                                     vedoucí rady prevence 


