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

7/2018
5. září 2018 od 18:00 hod Penzionu Sport

Seznam zúčastněných:
Celkem:
Celkem:
Celkem:
Celkem:

5
0
0
4

Řádní členové:
Čestní členové:
Čekatelé:
Přispívající členové:

P. Holeček; M. Vyhnis; M. Kulík; N. Cháb; F. Cháb

L. Scheithauerová; Š. Dokonalová; J. Elbelová; P. Holečková

Úkol pro členy sboru
Jak již delší dobu deklaruji, na Valné hromadě 2018 bude volba nové rady sboru. Je zapotřebí zahájit
vnitrosborovou diskusi o případné nové radě sboru. Zároveň je dobré stanovit si směr další činnosti sboru.
Proto žádám všechny členy sboru, aby si rozmysleli směr, kterým by se podle jejich názoru měl sbor nadále ubírat.
Rád bych přivítal písemné návrhy, abychom to mohli společně zpracovat a na zářiové schůzi si celou problematiku
BOD NADÁLE VYŘAZEN
zkompletovat.

Memoriál K. Scheithauera – O. ročník
o
o
o
o

Proběhl v pořádku
Návštěva střelců ze Zschopau
Důstojné vyjádření úcty ke K. Schaithauerovi
Další ročníky se budou řešit v budoucnu

Pohřeb K. H. Dietzera
o
o
o

Návštěva dne 27/7/2018 proběhla v pořádku
Zúčastnili se: M. Kulík, K. Vorlíková, L. Scheithauerová, F. Cháb, N. Cháb, J. Matěcha
Zakoupena kytice v hodnotě 1.200,- Kč

Holandsko
o
o
o

Zúčastnili se J. Khel; I. Khelová; M. Kulík; K. Vorlíková; N. Cháb; F. Cháb; J. Matěcha;
F. Cháb se prostřílel do finále soutěže o Evropského prince
J. Elbelová poslala tiskovou zprávu do Nástupu a Chomutovských novin

Střelecký festival Zschopau
o
o
o
o

Bohužel se zúčastnili pouze Chábovi a Vyhnisovi
M. Vyhnis a F. Cháb obdrželi ocenění a medaili za velení a udržování přátelských vztahů
Střelci ze Zschopau se o naší výpravu velice dobře postarali
L. Kubová zpracovala zprávu pro J. Elbelovou do kroniky

Střelba na první zažloutlý list
o
o
o

Koná se 08/09/18 – termín je již z Valné hromady
Z SMS zprávy se mi ozvalo pouze 5 lidí, z nichž 1 přislíbil účast možná
Zváží se podobné akce na příští rok – nová rada sboru

Mistrovské střelby
o
o
o
o

Datum konání dne 22/09/18 na střelnici v Kadani v uzavřeném kruhu našeho sboru
Omezený počet hostů -> V. Pár,
O střelby se stará současný Mistr -> František Cháb
Propozice do 10/09/2018

Střelby OzkČ
o
o

Informace rozeslány emailem
Text pozvánky
Posílám Vám pozvánku na střelby OzKč, které se letos budou konat u nás v Ostrově, a to dne 06. 10. 2018 v sobotu. Vlastní
střelby budou probíhat na střelnici SKK Březová u Karlových Varů. Upozorňuji, že se jedná o druhý den komunálních voleb, ale
termín jsme měli daný dříve, než datum voleb stanovil pan prezident. Hýbat jsem s tím kvůli našemu panu faráři nemohl.
Doufám, že to nebude na překážku.
Sřílení si letost užijeme víc než dost. V soutěži o titul Mistr OzKč se bude střílet pouze z perkusních předovek, a to 3 x 10
ran na tři různé typy terčů. Veškeré podrobnosti se dočtete v propozicích, které rovněž přikládám. Zajistěte si prosím tedy
dostatečný počet zbraní, zápalek, prachu a kulí. Ze stejných zbraní se bude střílet o Krále a Prince OzKč. Ablerta a Frantu
upozorňuji na jejich povinnost zajistit malované terče pro tyto disciplíny.
Přikládám i mapky. Důležitá je asi ta první, kde je vyznačeno parkoviště před zámkem (Úřadem města Ostrov), na adrese
Jáchymovská 1, Ostrov. Když si obrázek zvětšíte, jsou tam čitelné i GPS souřadnice, najít to by neměl být problém. Na střelnici
do Březové pojedeme všichni společně, to bychom tedy bloudit neměli.
V pozvánce máte i kontakty na ubytování v Březové, budete-li mít zájem. Hned vedle střelnice je kemp, kde bude v
restauraci po střelbách probíhat vyhlášení výsledků. Jako první možnost se tedy nabízí ubytování v chatkách v kempu, ale
dopředu upozorňuji na lehce polní podmínky (chatky jsou trochu vybydlené a netopí se v nich, spacáky tedy budou asi nutné).
Pro zájemce o komfortnější ubytování uvádím i další kontakty na penziony v Březové.
Dále prosím, abyste mi každý z vás nahlásili počet a jména střelců a doprovodu za každý sbor, a to nejpozději do pátku 27.
září 2018. Taky prosím, abyste mi rovnou napsali, co kdo bude chtít k jídlu (hovězí guláš s knedlíkem, nebo vepřový řízek s
vař. bramborem; polévka bude jednotná - vývar).

o
o
o
o
o

Kdo pojede na střelby, nahlásí se Bertovi do 20/09/18. Ti, kteří se přihlásili přes anketu na Facebooku jsou již
automaticky započítáni
Kdo se do té doby nenahlásí, bude si svou účast řešit sám
Ubytování si každý řeší sám
Doprava se bude řešit v týdnu před střelbami
Přílohy ke střelbám budou přiloženy k zápisu ze schůze

Třemošná
o
o
o

Pořádá Sbor vysloužilců v Třemošné dne 13/10/18
Přespání v tělocvičně
Akce dobrovolná pro každého jednotlivce

Ples 2019
o
o
o
o

Termín domluven na 2. března 2019 v Městském divadle Chomutov
Je domluvená kapela Úlet
Organizace plesu -> M. Chábová
Posílat tipy na program

Znak sboru
o
o
o
o
o

Návrh byl prezentován na Facebooku
Vyjádřili se pouze 3 lidé
První verze byla použita na výrobu několika triček, jež měli na sobě reprezentanti v Leudalu
Dodatečně bude změněn chybně napsaný rok vzniku na správný letopočet 2006
Do příští schůze schválení finální podoby

Webové stránky
o
o
o
o
o

V polovině července bude k dispozici B-verze k připomínkování
Získali jsme přístupové heslo k editaci našich stránek
Prozatím ponecháme původní stránky
Budeme hledat nového tvůrce stránek
Budou obsahovat následující sekce:

nebyly

•
•
•
•

sborový email, přístupný s pravidly pro všechny členy sboru
heslem uzavřená vnitřní „Ostrodrbna“ a dokumenty
kalendář akcí
odkazy na spřízněné stránky

Diskuse
o
o
o
o
o

J. Elbelová vytvořila medailonky členů sboru do kroniky ke dni 31/12/2017, rozešle emailem – prosí členy o
doplnění údajů
Poděkování Lence Kubové za informace ze Zschopau
Výzva k doplnění zápisů z akcí
M. Vyhnis informoval o akci 28/10/2018 – Chomutovské oslavy 100 let republiky – průvod městem, je
požadován STARÝ PRAPOR, pokud půjdeme, tak se musíme snažit o maximální účast!!!
Na říjnovou schůzi připravit návrhy na využití dotačních programů pro rok 2019 – M. Kulík se zjistí podrobnosti
o vypisovaných dotačních programech.

