Zápis z jednání členské schůze ÚzO VSR Olomouc konané dne 18. 9. 2018
v 15,00 hodin v Domě Armády v Olomouci
Jednání zahájil a po schválení programu celou schůzi řídil plk. v. v. MUDr.
Bohumil Reml. Účast 27 členů z celkového počtu 37 členů platících čl. příspěvky na
rok 2018.
1)
Přednesena zpráva o činnosti:
- relace o 21. srpnu 68 byla natočena ve studiu ČRo Olomouc dne 13. 6. 2018 a
vysílána dne 21. srpna 2018 v 18 hod. (Bartoš, Reml, Suchý)
- společenská beseda v restauraci Goliáš 19. 6. 2018, účast 19 členů
- účast na Akci 50, Praha, MO, Na valech, informace plk. Pavel
- vernisáž výstavy Fotodokumentace srpen 68 u Radnice, účast Reml
- odhalení desky Připomínka 50. výročí srpna 68- sdělení v příloze
2)
Zprávy z P VSR- Pavel
- zpráva o Akci 50 + fotodokumentace
- výsledek voleb do P VSR, KK a RK
3)
Různé
- informace o ukončení členství ve VSR plk. ing. A. Suchý k 22. 8. 2018
z vlastního rozhodnutí, legitimace bude dle stanov vrácena P VSR, vyjmutí z
adresáře členů VSR oznámí plk. M. Pavel
- slavnostní nástup v ŽK k odhalení památníku veteránů dne 1. 10. 2018,
předání Pamětní medaile VSR srpen 68 plk. Murčekovi - účast Pavel, Reml
- pracovní setkání v DA pořádá Odbor péče o veterány a voj. důchodce
dne 9. 10. 2018 ve 14 hod.- účast Chvátilová, Jakub
–
promítání fotodokumentace ze slavnostního odhalení desky 21.8. 2018
Olomouc a Akce 50 Praha
–
Informace hospodářky pí J. Chvátilové pro zájemce o proplacení
vstupenek na kulturní a sportovní akce členů v roce 2018 po předložení
vstupenky nebo kopie do výše 600,- Kč. Nutno doložit nejpozději do 20.11.
2018
4) Závěry:
–
možnost zhlédnutí Výstavy 100 let čs. posádky v Olomouci
ve velkém sále DA byla členy příznivě oceněna
–
Územní rada zve své členy k účasti na pietních aktech ve dnech 28.10. 2018,
11.11. 2018 - Den veteránů - ÚH Neředín, 17.11. 2018 Den boje za demokracii a
svobodu před právnickou fakultou
–
diskuze k předneseným informacím nebyla, Usnesení nebylo přijato.
Územní rada děkuje všem přítomným za účast, zve vás na příští členskou schůzi,
která se bude konat v úterý 20. listopadu 2018 v 15 hod. v DA.
Příloha: Slavnostní odhalení desky Připomínka 50. výročí - 1 list.
Zapsal: plk. v. v. MUDr. Bohumil Reml

