
Výbor TJ Slovan, !ě: 00653896
Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou

ZáPis é. 312021 z jednání v'ýboru TJ, které se konalo dne 06.09.2 021 v 17:00 v baru Ferme

Přítomni: Sochorová, Brož, de Rijke, Bartschová, Berger

1. PITT"_zlgkapl.tulgva postup Či spÍŠe anabázi spojenou s podáním žádosti o dotaci ,,KABINA2021". Zádost byla podána v termínu do konce srpna, i když poskytovatel těsně před tármínem
lhŮtu o měsíc Prodloužil. Většina administrace žádosti ztstatá na Blance, ae ;i byta přislíbena
velká Pomoc třetích osob. Nové zázemí bude sestaveno ze dvou spojených bun'ek (v jebné bude
2 x WC, sPrcha a šatny, ve druhé bude sklad sportovních a udzbovyóh iotřeb a málé sezení), tynu99! oPláŠtěnY dřevem a připojeny na vodovod a kanalizaci. Vzňledem k cenám materiálu a
Pracíje jiŽ dnes jisté, Že řada prací bude provedena svépomocí (v rámci brigád rodiěů), nikoliv nazakázku.

2. Proběhla krátká informaČní schŮzka s rod!či, jíž se zúčastnila Blanka a Lenka. obě konstatovali,
_ že spolupráce s něktenými rodičije slušně řečeno ,,vysoce problematická''.3. LetoŠní letní soustředění na Stříbrném rybníku U i{K póběhlo bez vážných problémů. Drobné

ProblémY nastaly přidopravě jízdních kola při návštěvách rodičů malých oéti. iristirok se pojede
znovu na osečnou, následně by se obě místa mohla vždy po roce střidat.4. Po ProběhnuvŠÍm soustředění je potřeba dát auto do- Šervisu, vyskytl se problém s bzdami.
PředběŽná výŠe opravy je '19 tis. Kč. Na soustředění úspěšně áil<rj vyrazne spolupráci Jirky
Chalupy proběh|o školení řidičů.

5. Rozpis závodŮ na zimu 202112022 je na webu. Závodů je hodně, pořadatelsky nás čekají i
třídenníRKZety.

6. Přítomní souhlasí s přijetím těchto nových členů TJ: David Krejčí, Jakub Novák a AntonieBrabcová (vŠichni přípravka) a Jiří Holeček (dospělý), Blanka so'etii, ze v TJ ukončil členství
František Brabec.

7, SPoluPráce s LOKO Trutnov na společném hrazení trenérů žáků (Martin David a ondra švaral)
bude nadále PokraČovat. Podíl TJ Slovan zůstává ve výši 13,5 tij. Kč, i kdyz znaší TJ je žákú
výrazně víc než z Trutnova.

8. Bl91ka udělila pochvalu MÍťovi Kopeckému a Lukáši Wondráčkovi za jejich činnost spojenou
s údžbou hřiště.

9. Nové PolePY na au.to, jejichŽ vzhled byl dlouho předmětem diskuzí, byly zadány do výroby, v bzké
době budou hotové.

10. Blanka lnformovala o poŽadavku vysloveném vlastníkem pensionu Melkus vpeci o odstranění
měřící věŽe na Javoru, která částečně._z^a9a!r.uj9_na pozemek u výše uvedené stavby. Vlastník
Pozemku bYl odkázán na společnost MEGA PLUS s.r.o. jakožto vlástníka stavby. Jednání mezái
nimiprobíhají.


