
 Dělnická tělocvičná jednota Květná 
                       ul. Slovenská 440, Květná, PSČ 687 66 
 
 

Zápis ze schůze výboru DTJ Květná konané dne 27. 02. 2010 
 

Program:  1. Projednání doručené korespondence od p. Jiřího Popelky 

        2. Koupaliště – údržba a provoz (pokladna, plavčíci, čistička, občerstvení, dovybavení areálu,               

oficiální zahájení) 

 

ad1)  Členové výboru DTJ Květná byli obeznámeni se zaslaným dopisem od  pana Jiřího Popelky. K obsahu a 

celé věci se výbor  vyjádří a odpoví pisateli do konce měsíce března. 

 

ad2) 1. Zodpovědnost za klíče je následující:  

 strojník –  3 klíče (hl. brána +membrána+ strojovna) 

 pokladník -  5 klíčů ( hl. brána + pokladna + 3xšatny) 

 plavčík -   3 klíče (hl. brána + mezibrána +  plavčíkárna) 

 bufet – 3 klíče ( hl. brána + WC + bufet) 

2. Průběh kolaudace: aby byl objekt zkolaudován je na doporučení hygieniků obstarat tyto 3 hlavní věci – 

v přípravně jídla je potřeba instalovat odvětrávání, prostory bufetu je nutné vybavit nerezovým dvojdřezem,  

další nutností je otestování a její následné potvrzení o nezávadnosti vody (vodovodní rozvody) 

 

3. Pro samotný provoz koupaliště je třeba: 

- vypracovat provozní řád (dodá dodavatel technologie) 

- zabezpečit nakládání s nebezpečnými odpady (vypracovaný systém, návrh Rumpold) 

- všichni zaměstnaní na koupališti musí být držiteli zdravotních průkazů 

 

4. Návrhy na obsazení do jednotlivých pozici: 

Plavčíci: Luzar, Jančová, Smetana, Miklášová, Zahradník, Janovský  

Asistenti plavčíků: Bemerová, Baladová 

Pokladna: Maršálek, Kubela, Zderčíková, Bemerová, Janovská, Kacellová 

Bufet: Baladová, Stupková, Motolová, Šopíková,Škorcová, Kovárová 

Do příští schůze výboru je nutné vypracovat popis pracovních postů, evidence docházky, zhotovení dohod.  

 

5. Slavnostní zahájení koupaliště je naplánováno na 15. květen 2010, předběžný program (oficiální otevření 

za přítomnosti významných osobností, exhibiční beachový zápas, grilování, večerní program zatím 

otevřený). 

 

6. Reklama – k medializaci koupaliště budou sloužit tyto prostředky – obecní zpravodaj (nejen místní, ale 

rovněž zpravodaje okolních obcí, i slovenských), Slovácké noviny, Okno do Zlínského kraje, region 

východní Morava. 

 

7. Ostatní provozní záležitosti – v případě vstupenek budou využívány tzv. šatnové lístky, problematika 

vrácenek bude řešena formou  razítek (to obdrží návštěvník na viditelné místo v případě, že bude 

potřebovat opustit areál koupaliště a zpětně se do něj vrátit), provozní doba koupaliště byla stanovena od 

9:00 – 18:00 (týká se prázdninových měsíců), výše vstupného se odvíjí od věku návštěvníka: děti (6 – 15) 

30 Kč, dospělí 60 Kč ( po 16 hod je cena vstupného snížena na polovinu, tedy 15 Kč dětská vstupenka, 30 

Kč vstupné pro dospělé). Každá započatá půl hodina nájmu beachového hřiště 50,- Kč a půjčení balónu 

20,- Kč. K nočnímu provozu hřiště v nájmu se připočte náklad na osvětlení (cena bude určena podle 

technické dokumentace ) 

 

 

Ve Květné dne 02. 03. 2010 

                                                                           

 

                                                                                    ………………………………………. 

                                                                                                 Michaela Mimochodková 


