Zápis ze sch ze výboru 10. okrsku SH MS Praha - západ
konané 16. 4. 2010 v klubovn SDH Št chovice
P ítomni: lenové výboru Ji í Malý, František Adam; hosté Antonín Adam (Slapy), Lukáš Kobl
(Mase ín).
Omluvena Žaneta Lišková.
Sch zi zahájil br. Malý v 18.05 hodin.
Br. Fr. Adam p inesl Sm rnice a organiza ní zajišt ní 1. kola požárního sportu 9. a 10. okrsku na
okrese Praha – západ 2010.
Koná se 15. 5. na fotbalovém h išti v Bojanovicích; prezence sout žících 8.00 až 8.30.
Ceny na 1. kolo zakoupí SDH Bojanovice. Když na to bude mít peníze, proplatí je OSH; když ne,
složí se na n sout žící sbory.
Br. Malý p ipomíná momentálním držitel m pohár starosty 10. okrsku, aby je nezapomn li p inést
s sebou.
Úplné zn ní Sm rnice v etn p ihlášky je v p íloze zápisu.
Br. Ant. Adam se táže, zda bude možné uspo ádat 22. 5. okresní kolo d tské hry Plamen na fotbalovém h išti v Mase ín . Panuje totiž obava, že bude tou dobou h išt v rekonstrukci. Br. Kobl slibuje,
že zjistí, jinak není problém h išt použít. (Poznámka zapisovatele: podle informace starostky
Vlkové z 23. 4. h išt nebude žádnými pracemi dot eno. Rekonstruovat se bude pouze budova
tribuny.)
SDH Slapy zve na Železného hasi e; 26. 6. ve Slapech.
Pohár starosty OSH je letos 4. 9. v Davli.
Br. Fr. Adam žádá všechny JSDH o seznam len zásahové jednotky – jméno, funkce, kontakt
(telefon, adresa, e-mail, ...)
Sch ze byla ukon ena v 19.15 hodin.
zapsal br. Malý

Ješt mimo sch zi up esn ní k informaci o periodicit zdravotních prohlídek len ZJ SDH:
skute n sta í jednou za dva roky, avšak pozor, uživatelé dýchací techniky musí mít zdravotní
prohlídku každý rok.
ád chemické služby Hasi ského záchranného sboru eské republiky, l. 7, odst. (1), písm. a): Izola ní dýchací p ístroje
smí používat pouze uživatel dýchací techniky, jehož poslední zdravotní prohlídka není starší než 12 m síc .

