
ZÁPIS Z PORADY RADY PREVENCE 

č. 1 z ORP OSH Brno – venkov, konané dne 21. 1. 2019 v zasedací místnosti Zubatého 1. v 15.00. hod. 

 

Přítomni: Šmerda Jaroslav, Kožnárek Jaroslav, Lengál Josef, Musílci oba, Hrbáček David 

Omluveni: Trtoňová Lucie 

Neomluven: Mazollini Jindřich 

 

Program: 

1) Projednání PO očima dětí 

2) Došlá pošta 

3) Projednání školení prevence 2019 

4) Diskuse 

5) Závěr 

 

Ad 1) Dne 18. 3. 2019 bude provedeno vyhodnocení okresního kola PO očima dětí v Brně, Zubatého 
1, od 15:00 hod. Bude přizvána Jana Dolníčková. 
K pracím musí být doložen souhlas s uvedenými údaji ( GDPR ), je nutné na to na školách a SDH 
upozornit, budou dále vybrány jen ty práce, které to budou k tomu mít doloženy! 
Školám, které nebudou mít žádného postupujícího a věkově budou do šesti let, koupíme nějaké 
pamlsky, těm starším ze škol, které nebudou mít umístnění, zašleme jen poděkování a to e-mailem, 
kde bude příloha tabulky s výsledky, to pro jejich informaci. 
 
Ad2) Došlá pošta – nebyla žádná 
 
Ad3) Školení Oslavany – dne 23. 2. 2019 v 9:00 hod., proběhne školení preventářů, i těch, co nemají 
zkoušky, a pro případné zájemce i zkoušky na trojky a dvojky. 
Otázky zůstávají stejné jak v roce 2017 a chtěl bych požádat Lucku, jestli by je nepřipravila s Hankou 
tak jak minule ☺. Děkuji. 
Témata budou tak jako minule, Lucku prosím o něco z jejího soudku, jako jsou stavby a bezpečnost, 
Jara si nachystá zákon, domácnost, komíny, hasičáky a já se snad dostanu taky ke slovu s hydranty, 
odběrem vody pro požární účely atd. 
Hanku prosím o zajištění okresního notebooku, někdo, kdo by nám to tam zprovoznil, ať nepátráme 
jak minule…Dále o vytvoření prezenční listiny atd. Občerstvení drobné zajistí domácí. 
 
Ad3) Diskuse – všeobecné věci a informace z ústředí o zpracování normy pro preventisty SDH a 
nějaká pomůcka pro preventáře. Dále se chystá změna Zákona o požární ochraně. 
 
 
 
 
 

Ověřil: br. Kožnárek Jaroslav v. r.                                                                     Zapsal: Šmerda Jaroslav v. r. 


