
Zápis
z jednání výboru KPHMO, z. s., konaného dne 28 února 2022 KD P. Bezruče Havířov

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

Jednání výboru bylo zahájeno v 14.30. a ukončeno v 16.30 hod.

Přítomní: Kunčický, Kuba, Budinová, Černík, Lang, Krzak, Kohoutek, 
Omluvení: Polínková, Heczko, Sourada

Ad1:
Realizované akce s účastí zástupců Klubu:
Z důvodu opatření proti šíření corona viru se  prozatím nekonaly žádné akce s účastí zástupců klubu

Předpoklad akcí v roce 2022:
Pravidelné měsíční přednášky ve všech pobočkách
Plenární schůze plán 3.5.2022 v 15.00 restaurace U Vlka
Celostátní Skok přes kůži v Příbrami 29. dubna
Setkání Hornických a hutnických měst a obci v Kutné Hoře
Setkání Hornických a hutnických měst a obcí Slovenska Evropské setkání v Bánské Šťávnici 
Klubové Barborky
Schůze pobočky Havířov 14.3.20022 v 16.30 v KD Radost.

Ad2:
Stav činnosti Klubu
V únoru se dle plánu uskutečnily přednášky na všech pobočkách.
Ostrava – Oswald Wytřens  „Karvinské hornické kolonie“
Havířov – Owald Wytřens „Karvinské hornické kolonie“
Karviná – Ing Stanislav Kuba „Sdružení horníků a rolníků v první polovině minulého století“

Ad3:
Organizační a různé:
3.1 Připravit jmenovité návrhy na ocenění klubovou medaili. Předání medailí se pravděpodobně uskuteční

až na Plenární Výroční schůzi.
3.2 Stále není obsazena pozice jednatele klubu.
3.3 Předseda seznámil se stavem financí a informoval o plánovaných výdajích..
3.4 Projednat  možnosti  převedení  Naučné  stezky  Landek  v roce  2022  na  jiný  subjekt.  (spolupráce

Broskevič).
3.5 Kunčický informoval o schválených projektech, příspěvcích kolektivních členů a jednáních ve věci

možnosti přijetí nových (Ostroj Opava). 
3.6 Projednat na výboru 28.3.2022  stav členské základny na pobočkách a výběr příspěvků.
3.7 Kunčický informoval o přípravách setkání SHMO v Kutná Hoře v roce 2022 (ubytování, doprava).
3.8 Upravovat průběžně rozpočet Klubu v roce 2022 podle nové výše členských příspěvků, darů a dotací.
3.9 Předpoklad konání Plenární schůze 3. května 2022 „U vlka“ –Ostrava Svinov..
3.10 Uzávěrka HZ II/2022 je 1. dubna 2022. Zaslat redakční radě plán besed a oslavence na II. pololetí

2022.

Příští výbor v pondělí 28. března 2022 ve     14.30 hod.   v KD Havířov

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


