INFORMACE
o návštěvě prezidenta spolku VETRÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.
JUDr. Jaroslava Zemana v Olomouckém kraji
Dne 16.2. 2022 členové prezidia spolku VETRÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s., ve složení
prezidenta spolku JUDr. Jaroslava Zemana a viceprezidentů spolku JUDr. Miloslava Olivy a Karla
Vondráčka, uskutečnili na Krajském ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje, za přítomnosti
krajského koordinátora JUDr. Jana Borka, náměstka ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Bc. Petra
Tománka, vedoucího personálního odboru Mgr. Tibora Gábora a ředitelky krajského ředitele plk.
Mgr. Sedláčkové, setkání s veterány Olomouckého kraje.
V úvodu setkání plk. Mgr. Bc. Petr Tománek omluvil pro nemoc nepřítomnost krajského ředitele PČR,
plk. Mgr. Tomáše Landsfelda, jeho jménem a jménem svým přivítal přítomné veterány a poděkoval
jim za dosavadní spolupráci při propagaci PČR u veřejnosti, která je vnímána vedením krajského
ředitelství velmi pozitivně a které si velmi váží s tím že veteráni PČR mají ve své činnosti plnou
podporu vedení kraje. Veteráni byli zástupci krajského ředitelství informování o bezpečnostní situaci
v kraji a personálním rozvoji a zabezpečení plnění zadaných úkolů.
Prezident spolku poděkoval vedení ředitelství za podporu, která má velký význam pro činnost a rozvoj
spolku v regionu a seznámil přítomné s dosaženými výsledky spolku v uplynulém období, stavu členů
spolku v regionu a regionech, který každoročně narůstá se stále klesající věkovou hranicí zájemců o
členství, spolupráci s prezidiem PČR, významu legislativního zakotvení bývalých příslušníků PČR při
novelizaci zákona 361/2003 Sb. do právního rámce České republiky a úkolech, které spolek
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu čekají, včetně potřeby personální obměny koordinátorů
v některých krajích z důvodu dosažené věkové hranice. Poděkoval krajskému koordinátorovi za jeho
činnost při rozvoji a stabilizaci spolku v regionu a poděkoval i přítomným členům spolku, za jejich
dosavadní práci, kterou ve prospěch spolku, veteránů a PČR, ve svém volném čase a za podpory svých
blízkých vykonávají. V závěru setkání odpovídali členové prezidia na dotazy přítomných.

za VETRÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.
JUDr. Miloslav Oliva
viceprezident spolku

