
 

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s. 
Místo konání: Dolní Bečva, cukrárna Alameda 

Doba konání: 5.6.2019 od 19:00 hod 

 
Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s. 

Datum: 5.6.2019 

Zapsal:  Vlastimil Blinka 

Účastníci: Vlastimil Blinka st., Tomáš Jařina, ,  

                        Blinka Tomáš , Jitka Závorková , Miki Parma 

                         Omluven : Daniel Adamec, Daniel Paulus 

 

                          Program jednání 
 

1. Kontrola  plnění  úkolů                                                                                    

2. Informace o stavu kurtu                                                                                      

3. Zajištění Sběrného dvora 

4. Organizační zajištění brigád v roce 2019 

5. Různé 
          

1. Kontrola plnění úkolů 

 

Předseda LK zkontroloval plnění úkolů z minulé schůze: 

- Hudba pro Sběrný dvůr je zajištěna –D.Paulus 

- Zjištění tloušťky izolace na zateplení – M.Parma se bohužel s projektantem nesetkal 

- Brigády na kurtu splněny i když mimo jedné  s malou účastí 

- Po diskuzi byla stanovena cena za hrací hodinu na 80,- Kč. Uvažované zvednutí bude po 

rekonstrukci dvorce 

 

2. Informace o stavu kurtu 

 

Předseda LK sdělil, že proběhly brigády na kurtu. Nejúspěšnější byla dne 18.5. s účastí 11 

brigádníků.  Stará antuka byla odvezena do kontejneru , který zajistili bratři Vojkůvkovi.Dále 

byla rozvezena  a rozprostřena  nová antuka .  Předtím byl prostor u základních čar strhnut a 

vyrovnán kamenitou frakcí 0-4 . V samostatné brigádě pak D.Paulus s R.Punčochářem  

připravili lajny na kurtu č.1. K dnešnímu dni je kurt č. 1 v provozu. Kurt č. 2 potřebuje 

rekonstruovat u základních čar. VV schválil nákup další 1 tuny antuky na úpravu kurtu č. 2. 

Další brigáda je svolána na 8.6.2019. 

 

3.  Zajištění Sběrného dvora   

 

       VV se shodl na organizačním zajištění  obdobném,  jako v roce 2018. D.Paulus zajistí přes  

       I.Hrstku hudbu, Vl.Blinka zajistí oznámení o akci na OÚ.  Do organizačního zajištění se  

       ale nikomu moc nechce, a to vzhledem k oslavě 50. výročí lyžování v průseku. 

 

4. Organizační zajištění brigád 2019 

 

Předseda LK předložil VV návrh na zajištění brigád v roce 2019VV návrh schválil. 

 

5. Různé 

 



 

• VV projednal zprávu výběr členského příspěvku a konstatoval, že se morálka v tomto 

bodu velmi zhoršila. K  31.5. byly ještě evidovány některé nedoplatky. Předseda si bere 

za úkol osobně promluvit s neplatiči příspěvku. 

• Akce Malování křídou byla znovu projednána. Termín pátek  7.6.2019 platí. Předseda 

pozval k zajištění všechny členy VV. 

• Předseda informoval VV o připravované schůzi Matice Radhošťské na naší chtě. VV 

akci odsouhlasil. 

• Předseda informoval jednání s Hasičskou pojišťovnou, vzhledem k tomu, že nebyla 

dohledána   aktuální smlouva o pojištění majetku LK 

• VV schválil termín oslav 50.výročí zprovoznění vleku v průseku na 12.10.2019 

• Předseda informoval o došlých penězích z dotace Zlínského kraje. 

 

 

     Další schůze VV proběhne   3.7.2019 v kavárně Alameda od 19:00 hod.  

     Dolní Bečva dne 5.6.2019 

     Zapsal:  Vl.Blinka 

 
                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r. 

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


