
Zápis
z jednání výboru KPHMO, z. s., konaného dne 31. května 2021 KD Havířov

Program:  
1. Akce klubu
2. Stav činnosti Klubu
3.  Organizační a různé

Jednání výboru bylo zahájeno v 14. a ukončeno v 15.30 hod.

Přítomní: Kunčický, Kuba, Heczko, Krzak, Budinová, Sourada, Kohoutek

Omluveni: Polínková, 

Ad1:
Realizované akce:
V roce 2021 dosud nebyly realizovány.

Předpoklad akcí v následujícím období:
Na  1.6.  2021byli  emaily  a  SMS  zprávami  pozváni  členové  ostravské  pobočky  na  Landek  za  účelem

zaplacení    členských příspěvků a převzetí kalendářů Hornického zpravodaje    
18.6. 2021 Konzilium a Valná hromada SHHS  Měděnec v Krušných Horách. (účast Kunčický)
28.6.2021 Slavnostní otevření přestěhované Hornické expozice na ulici Pavlovova v Havířově.
                Křest knihy vydané k 60. výročí tragédie na Dole Dukla
1.7.2021 od 18.00 sv. Prokop v Ostravské katedrále, od 17 hodin možnost prohlídky katedrály
7.7.2021 od 10.00 Pietni akt k neštěstí na Dole Dukla v roce 1961, hřbitov Havířov Šumbark.
7.9.2001 Plenární schůze KPHM (bude dopřesňováno dle epidemiologické situace)
Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Rožňave 2021 termín dosud nestanoven.
25. Setkání hornických měst a obcí 10. - 12. 9. 2021 Most (bude upřesněno)
Beseda Havířov 14.6.2021, Karviná 30.6.2021.

Ad2:
Stav činnosti Klubu
V současném období je činnost Klubu nadále podstatně omezena z důvodu opatření při boji s COVID-19.
Další činnost se bude řídit vývojem situace.

Ad3:
Organizační a různé:
3.1 Připraveny jmenovité návrhy na ocenění klubovou medaili (pobočky, výbor). Je možné, že předání

medailí z důvodu, že se nekonaly předpokládané slavnostní akce, bude dále upřesněno.
3.2 Trvá jednání ve věci návrhu na vedení ostravské pobočky. funkci hospodáře Klubu bude vykonávat

Ing.  Zdeněk  Kohoutek,  který  bude  řádně  zvolen  na  plenární  schůzi.  Stále  není  obsazena  pozice
jednatele klubu

3.3 Budínová podala zprávu o hospodaření a stavu financí, z poboček odevzdány částečně příspěvky na
činnost klubu dle stanov. Vzhledem k vládním omezením nejsou z důvodu nemoci covid-19 nesou
stále řádně zaplaceny členské příspěvky

3.4 Projednat možnosti převedení Naučné stezky Landek v roce 2021 na jiný subjekt. 
3.5 Provést čtvrtletní kontrolu Naučné stezky Landek – Krzak, Sisr, informovat výbor (úkol stálý)
3.6.    Probíhá jednání o povolení umístění informační tabule k Naučné stezce mezi KPHMO a městskou

části Slezská Ostrava. Zajišťuje předseda 
3.7 Klubová kancelář zůstává prozatím v původním místě na Landeku. Informace předseda.
3.8 Upravovat rozpočet Klubu na rok 2021 podle nové výše členských příspěvků, darů a dotací..
3.9 Byly  podány žádosti  na  dotace  (NLO,  Petřkovice,  NOKD, Havířov,  RBP,  Petřvald)  Dotace  byly

poskytnuty
3.10 Při vydávání Hornického zpravodaje již třikrát nedodržen termín a obtížná komunikace s předs. red. 

rady.. Stav bude  projednán na příštím výboru.



3.11. Jednatelka firmy Polcarbo avizovala ukončení kolektivního členství v KPHMO 
3.12 Uzávěrka HZ 6. srpna 2021
3.13 Schválen nový člen pobočka Havířov, Jaroslav Matějka.

           Příští výbor 28.6.2021 ve     13.30 hod.   v Hornické expozici ul. Pavlovova Havířov

Zapsal: ing. Stanislav Kuba                  Schválil: Jiří Kunčický v. r. předseda 


