Řádná schůze Chomutovského ostrostřeleckého sboru
Číslo rádné schůze:
Datum, čas a místo konání:

9/2018
7. listopadu 2018 od 18:00 hod U Dvou Rytířů

Seznam zúčastněných:
Celkem:
Celkem:
Celkem:
Celkem:

6
1
0
2

Řádní členové:
Čestní členové:
Čekatelé:
Přispívající členové:

M.Vyhnis; S.Mandát; J.Khel; P.Holeček; N.Cháb; J.Matěcha
L.Dokonal
Š.Dokonalová; P.Holečková; M.Hlavatá

Střelby OZKČ
o
o
o

Zúčastnili se M. Vyhnis, P. Holeček, J. Khel, Chábovi 3x, J. Elbelová 23 /4 na zahajovacím ceremoniálu
F. Cháb obhájil titul Prince OZKČ
Králem OZKČ se stal Petr Šindelář z pořádajícího sboru

Ples IZS
o
o

Datum konání 10/11/2018 Jirkov -> sraz 19:00
Vítání hostů, zahájení slavnostní salvou - zbraně s sebou

100 let výročí vzniku republiky
o
o
o
o

Zúčastnili se M. Vyhnis, S. Mandát s Ivankou, Chábovi 2 x a Monika Hlavatá
Zúčastnili jsme se se starým praporem – necháme dodělat druhou stranu pro podobné akce
F. Cháb se za praporečníka sboru J. Matěchu (pracovní povinnosti) ujal funkce praporečníka se ctí
J. Matěcha nechá upravit a dokončit bandalír na náš nový prapor do valné hromady 2018

4. cvičné střelby
o
o

Dne 3/11/2018 v Kadani
Střelby se pro slabou účast nekonaly -> pouze 3 členové!!!

Valná hromada 2018
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Datum a místo konání -> 08/12/2018 u Janouška na Bělidle
Rozdělená na dvě části -> uzavřená část a veřejná část
Pro uzavřenou část povoleny dvě 0,5 piva, nebo dvě 2dcl vína, žádný tvrdý alkohol
VH 2018 organizuje N. Cháb
Program:
 Zahájení valné hromady
 Slovo předsedy a rady sboru
 Souhrn činnosti sboru za poslední rok
 Hospodaření sboru
Volba nové rady a předsedy rady
Příjem nového člena
Na prosincové schůzi budeme dolaďovat valnou hromadu, abychom se na valné hromadě pouze usnesli o
jednotlivých bodech a hlavně zodpovědně zvolili novou radu sboru
Pokud bude chtít někdo dodat do jednání valné hromady jakýkoliv další bod, pošle to N. Chábovi přes email,
nebo SMS

Ples 2019
o
o
o
o

Termín domluven na 2. března 2019
Je domluvená kapela Úlet – třeba domluvit repertoár
Organizace plesu -> M. Chábová
Domluvený Bolywood dance

Silvestrovské střílení
o

Zajistí S. Mandát -> stanoví termín, který dá na vědomí do poloviny listopadu 2018

Medaile Svatého Šebestiána
o
o
o

Raznice je v Chomutově
Převezeme Friedovi Mayerovi, nechá vytvořit cenovou nabídku
Výroba 25 ks – podle cenové nabídky

Diskuse
o
o
o
o
o

Sborové brašny
Odznaky sboru na uniformu
Vyúčtování hvězdiček -> N.Cháb, J.Khel
Připomínka 11/11/2018 -> 11:00 hodin Uzavření příměří 1. Světové války -> Den válečných veteránů
Vánoční pozornosti pro střelce ze Szchopau

