
  
 
 

 KČT, oblast Valašsko-Chřiby 
      Palackého 96, 763 61 Napajedla                                                                                     

     Tel.: 736 754 040, 603 828 935  
                                            e-mail: kctoblast114@email.cz (sekretář) 

    www.kct-valassko-chriby.com 
 bankovní spojení: č. účtu 219619385/0300  
                        IČO: 70902003                                                                      

                                      
 Zápis č. 6/2019 ze schůze oblastního výboru KČT Valašsko – Chřiby 
       dne 11. 6. 2019  ve Vsetíně dodatečně zpracovaný  
 

Přítomni: Homolka, Sukovitá, Bártková, Janošek, Vítek, Tkadlecová, Makyča, Kallerová, Seitl, 
Omluveni:  
Program:  

1. Kontrola úkolů  Seitl, všichni 
2. Kalendář akcí oblasti 2020 Seitl, Tkadlecová 
3. Rozpočet – čerpání  Bártková 
4. Jednání OV ve 2. pololetí   Homolka 
5. Aktuality ze značení Makyča 
6. Různé   

a) jednání z krajským ředitelem LČR       Homolka   
b) PBH vyúčtování   
c) mezinárodní mistrovství v TZ - Vsetín      Homolka  
d) webové stránky   Kallerová 
e) školení vedoucích turistiky 2020   
f) podzimní seminář      Janošek 
g) výstava KČT                Vítek  

 
1. kontrola úkolů  
1/1 zpracovat a odeslat žádost o příspěvek  Seitl       splněno  
5/1 zpracovat teze nového webu T: září 2019 M. Kallerová   trvá  
5/2 předat seznam IČO odborů M. Kallerové   T: 11. 6. Janošek   trvá  

Zatím rozpracováno. Z rejstříku jsou zpracovány kontakty: číslo odboru, IČ, název odboru 
odborů, které jsou pobočnými spolky a samostatné odbory. Je potřeba na ústředí ověřit názvy 
odborů, které mají uzavřenou smlouvu o součinnosti.  T: 10. 9.   

5/3 požádat L.H. o úvodník  T: 11. 6. M.Kallerová  splněno 
       Úvodník dopracován do tiskové podoby   
5/4 prověřit možnost vstupovat akce do on-line databáze samostatně odbory. T: 11. 6. M.Seitl         

trvá 
6/1  nahlásit sekretáři zájemce o on-line přístup do Kalendáře   T: ihned  Janošek  
2. Kalendář akcí oblasti Seitl.   Hlášenky z odborů do republikového kalendáře jsou 

navstupovány. Hlášenky do oblastního kalendáře je možné zasílat do 10. 10. 2019.  
6/2 zadat do republikového kalendáře plánované školení vedoucích turistika 
3. Rozpočet – čerpání Bártková hospodářka seznámila OV s průběžným čerpáním  rozpočtu.  
4. Jednání OV ve 2. pololetí      10. 9., 8. 10, 12. 11., 10. 12. 
5. Aktuality ze značení podal Makyča  
6. Různé  

a) Jednání s krajským ředitelem Předseda podal informaci z jednání na KÚ vyvolané 
neodkladně situací s kůrovcovou kalamitou.Výstupem bylo konstatováno, že Lesy mají 

 



zájem na spolupráci s KČT a krajský ředitel dá pokyn všem lesním správám ve Zlínském 
kraji , aby pokud možno stromy s TZ mýtily nad touto značkou.  

b) PBH vyúčtování.  Hospodářka nás seznámila s příjmy a výdaji. Příjmy a výdaje jsou    
v souladu s žádostí o dotaci z KÚ. Bude zpracováno konečné vyúčtování dotace a zasláno 
na KÚ. 

6/3  Vyúčtovat dotaci od KÚ       T: do září    Bártková  
c) Mezinárodní mistrovství v TZ ve Vsetíně 28. 9. 2019.  Předseda podal informaci  
o přípravě tohoto závodu. Organizací byl pověřen KČT Vsetín, z.s. - TOM 7331 VSETÍN 
Byla podána žádost o záštitu hejtmana. Jiřího Čunka a starosty města Jiřího Růžičky.   
d) webové stránky   Kallerová. Po obecné debatě o možných úpravách webu, byla 
pověřena M. Kallerová zpracováním návrhu na úpravu struktury webu, kterou rozešle 
členům OV k připomínkování.  

6/4   Připravit a rozeslat návrh úprav webu   T: srpen    Kallerová  
e) školení vedoucích turistiky 2020    stanoveno datum na  6. - 7. 11. 2020. 

6/5  v zápisech zveřejňovat opakovaně nabídku tohoto školení. T:průběžne Seritl 
        Přípravou školení se bude PR zabývat na svém jednání v září.  

    6/6   zadat hlášenku do republikového kalendáře     T. ihned    Seitl 
    6/7   oslovit metodika oblasti pracovat na přípravě organizace  

f) podzimní seminář.  Bylo dohodnuto místo konání Chata pod Tesákem a Kamenná  
chata. V našem jednání v září se budeme věnovat programové náplni 

6/8    objednat ubytování a stravování    T: 10. 9. 2019     Janošek  
g) výstava fotografií ze života KČT ve výstavní síni magistrátu statutárního města Zlín. 
Pan Vítek podal stručnou informaci o průběhu přípravy. Je třeba opět oslovit odbory o 
poskytnutí materiálů. Zatím nikdo na výzvu nereagoval.  
h) Celo-oblastní víkendové setkání na Vičanově  M. Vítek představil návrh na 
uspořádání této akce. Součástí by byl přechod Hostýnských vrchů a večerní táborák.  

6/9   zpracovat  konkrétnější podobu návrhu této akce    T: 10. 9. 2019   Vítek   
 
Zpracoval: Karel Janošek 

  


