PLÁN ČINNOSTI VSR AČR PRO ROK 2018
V duchu stanov VSR AČR plnit tyto úkoly:
1)
Pomáhat svým členům v uspokojování jejich sociálních, zdravotních, kulturních,
sportovních a společenských potřeb a umožnit jim pravidelná setkávání na společných akcích.
Konkrétní podobu má tato pomoc již při zajištění ambulantního vyšetření a hospitalisace u
některých členů a členek naší organizace v roce 2017 díky dobrým vztahům s ředitelem VN
Olomouc plk. gšt. MUDr. M. Svobodou.
2)
Propagovat významnou účast československých vojáků na vzniku samostatného
československého státu i v následujících bojích za jeho svobodu. Přispívat k výchově mladé
generace k vlastenectví a zodpovědnosti za svobodu své země - České republiky. Pro plnění tohoto
bodu programu jsme v jednání s řed. Vlastivědného muzea Olomouc Mgr. B. Holáskem a PhDr K.
Podolským o možnosti umístění panelů k 50. výročí srpna 1968 a akce Norbert v rámci výstavy ke
100. výročí vzniku ČSR.- Jakub, Pavel.
Uskutečnit relaci v ČRo Olomouc (vedoucí vysílání Jiří Matějů)- Bartoš, Suchý.
3)
Pro naši propagaci využívat stránek web VSR. Nadále zasílat články a informace o našich
akcích administrátorovi web VSR mj. JU. Russovi jak dosud (pplk. Mgr. L. Bartoš).
4)
Udržovat úzkou součinnost s předsednictvem VSR, řídit se usnesením P-VSR, formou
elektronické pošty předkládat návrhy k činnosti, vyžadovat konkrétní formulace a sledovat průběh
jednání o návrhu Zákona k odškodnění v PS. Připravit návrhy na kandidátku do voleb P VSR, KK a
RK, které se budou konat v tomto roce. Zúčastnit se akce 100 a 50 v červnu v Praze.
5)
Spolupracovat s Magistrátem města Olomouce a velitelstvím posádky Olomouc, zúčastňovat
se vzpomínkových a pietních akcí, slavnostních shromáždění, podle možností zajišťovat účast
členů na těchto akcích.
6)
Pokračovat ve spolupráci s útvarem Vojenské policie Olomouc a občanskými sdruženími Českým svazem bojovníků za svobodu, Svazem letců, Českou obcí legionářskou a dalšími.
7)
Členky a členové ÚzO budou dodržovat stanovy a plnit povinnosti členů VSR, zúčastňovat
se členských schůzí, dle možností společných akcí, platit členské příspěvky.
8)
Výše členských příspěvků a výše odvodu z členského příspěvku pro P-VSR bude stanovena
na návrh P-VSR. V r. 2018 je to částka 200,- Kč. + Pamětní medaile 21.8. 1968
9)
Společenské a kulturní akce navrhuje rada dle finančních prostředků a přání členů takto: Od
Magistrátu MO je příslib dotace 10 000,- Kč, potvrzeno bude až v březnu 2018. Uhradit vstupenky
na filmová a divadelní představení a sportovní akce. Výše úhrady bude stanovena po schválení
dotací.
V nabídce je také možnost společného odpoledního posazení s občerstvením v jarním a
podzimním termínu v DA. Tradiční sportovní akce plánujeme v jarním a podzimním
termínu na Jívové. Bude záležet na jednání. Spolehlivým organizátorem bude jako vždy
plk. M. Pavel. Rada také bude tradičně sledovat významná životní jubilea našich členů
s blahopřáním na členské schůzi. + drobné dárky pro jubilanty.
Všechny tyto akce a jejich konání bude záviset na schválení žádostí o dotace, které jsme
podali v lednu na Krajský úřad a v březnu podáme na Magistrát Města Olomouce.
10)
I.
II.

Plán schůzí Územní organizace VSR Olomouc v roce 2018
pololetí : 27. února, 24. dubna, 12. června
pololetí : 18. září,
20. listopadu
Schůze územní rady: 15. a 29.1, 12. a 26.2, 12. 3. a 26.3., 9. a 23.4., 14. a 28.5,
11. a 25.6., 3. a 17.9., 1.,10., 15.10, 29.10 , 12.11., 19.11., 3.12., 17.12., 7.1. 2019

