
Zápis ze sch�ze výboru 10. okrsku SH �MS Praha - západ 
konané 5. 3. 2010 v klubovn� SDH Št�chovice 

 
 
P�ítomni: �lenové výboru Ji�í Malý, Milan Vála, František Adam, Zden�k Šefránek, Bohumil 
Dalibába, Štefan Kaduch; hosté Martin David (Št�chovice), Martin Kop�iva (Št�chovice), Michael 
Vondrá�ek (Mase�ín). 
Omluvena Žaneta Lišková. 
 
Sch�zi zahájil br. Malý v 18.05 hodin. 
 
Br. Vála: dva možné termíny konání letošního I. kola sout�že v požárním sportu; vybrán byl 24. du-
ben. Místo konání up�esní 9. okrsek. 
 
Br. Vála: termíny letošních oslav 700 let obce Hradištko. 
 9. 5. 11:00 Pietní akt u památníku 
 15. 5. country festival Pikovice 
 29. 5. D�tský den 
 12. 6. Hasi�ský den - na h�išti; sout�že v požárním sportu d�ti, ženy, muži - cca do 14.00 
  následuje 20:00 - 02:00 zábava venku v areálu zbrojnice - Moravanka (Slabák) 
 19. 6. "obecní den" - 13:00 pr�vod; odpoledne zábava (KEKS aj.) 
 26. 6. Sporotvní den 
 
Br. Vála informoval, že br. Rou�ka (Hradištko) se vzdal veškerých funkcí v SDH Hradištko. Funkci 
jednatele SDH Hradištko prozatím vykonává br. Vála. 
 
Br. Kaduch: 18. 3. je v Hradištku zdravot. školení pro d�ti. Hasi�ské d�ti odkudkoli jsou vítány. 
 
Br. Vondrá�ek: Našel v diskusi na www HZS Jílové (z�ejm� tedy neoficielní) termíny cvi�ení nosi-
tel� DT: 3., 10., 17. duben. 
 
Br. Adam: periodické zdravotní prohlídky �len� ZJ SDH sta�í provád�t jednou za dva roky. Ostatní 
se diví, myslí si, že jednou za rok. Po sch�zi bylo zjišt�no, že br. Adam má pravdu: 
 
Na�ízení vlády �. 352/2003 Sb. ze dne 17. zá�í 2003 o posuzování zdravotní zp�sobilosti zam�stnanc� jednotek 
hasi�ských záchranných sbor� podnik� a �len� jednotek sbor� dobrovolných hasi�� obcí nebo podnik�: 
§3 (3)    P�i periodické zdravotní prohlídce �lena jednotky za�azeného do kategorie IV podle p�ílohy �. 1 k tomuto na�í-
zení se postupuje obdobn� jako p�i vstupní zdravotní prohlídce podle § 2 odst. 4. Periodická zdravotní prohlídka �lena 
jednotky se provádí jednou za 2 roky v návaznosti na preventivní prohlídku podle zákona o ve�ejném zdravotním pojiš-
t�ní. 
 
 
Sch�ze byla ukon�ena v 19.15 hodin. 
 
 
 zapsal br. Malý 


