4. schůze

Za rozvoj Konské
Zápis ze schůze spolku „Za rozvoj Konské“






Datum: 30.03.2022
Místo: Třinec – Konská 48, 739 61 Třinec
Autor: Taťána Sobelová Kokotková
Účast: přítomni: Tadeusz Czapla, Pavlína Skupieňová, Lukáš Kulla, Helena Kullová,
Taťána Sobelová Kokotková, David Konderla (on-line);
nepřítomni: Jana Šmatlavová.

Program jednání, témata a usnesení:
1) Úvodní slovo
Obsah konající se schůze bude zahrnovat: vyúčtovávání pingpongového turnaje, jednodenní jarní výlet
vlak a termín vaječiny.

2) PingPong
Proplacení cen, občerstvení – hrubé vyúčtování. Účast byla sice menší (25 účastníků), ale turnaj ve
stolním tenise byl celkově hodno cen pozitivně.







Členové Výboru odhlasovali:
pro příští rok se uskuteční i turnaj pro děti;
dřívější termín konání turnaje stolního fotbalu;
opětovné zavedení dvou stánků s občerstvením (tentokrát byl díky menší účasti jeden stánek
dostačující)
čtyři pingpongové stoly;
větší publicita, rozšíření vědomí o konaném turnaji do okolí
Všem zúčastněným děkujeme za pomoc, spolupráci a účast.
Vyúčtování turnaje viz Příloha 1.

3) Jarní výlet 2022
Tradiční jarní výlet se bude konat v sobotu dne 21.05.2022 na místní Šance a popřípadě na megoňky
na slovenské straně. Výlet bude obsahovat kulturní i turistickou část. Kdo bude chtít může odtud vyrazit
na okolní chaty Tetřev, Severku, Skalku a zpátky do Mostu u Jablunkova na vlak.
O organizaci, harmonogram, program a vědomostní kvíz se postará pořadatel zájezdu David Konderla.
Trasa je vhodná i pro nesportovce, avšak kočárky se nedoporučují. Cca 8:20 jede vlak z Konské
do Mostu u Jablunkova, odkud odjíždí autobus rovnou na Šance.
Výlet se bude konat pouze v případě dobrého počasí. Termín je však vybrán na Moniku, tzn. Bude
krásně.
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O plakát se postará David Konderla ve spolupráci s Tadeuszem Czaplou. Termín vyhotovení plakátu
byl stanoven nejpozději 10. dubna 2022, aby se včas vyvěsil na místní nástěnky a na internet.
Úkol: vzít s sebou tatranky z klubovny.
Hlavní pořadatel – David Konderla.
Termín - 21.5.2022.
Místo – Šance.

4) Dětské hřiště
Oficiální otevření dětského hřiště u školy na Osůvkách pro veřejnost se bude konat v sobotu
dne 14.05.2022. Včera, 29.03.2022 se konala oficiální SRPŠu schůze, kde náš spolek zastupovala
Pavla Skupieňová. Konkurzní řízení vyhrála firma, která má stále v nabídce staré ceny před současným
zdražením z důvodu války na Ukrajině, a paní Jaroslava Kollarová získala dotaci z původních
700.000 Kč 1.2 milionu.

5) Vaječina – 10.06.2022
Loňská vaječina byla velice úspěšná. Proto se společné sousedské posezení bude konat i letošní
červen. Jako termín byl vybrán pátek 10.06.2022.

6) Informace spolku Za rozvoj Konské do okolí
Taťána Sobelová Kokotková přednesla návrh na zřízení nástěnky na jejich pozemku ve směru Konská
IPS, žel. zastávka  Borek, konečná. Nástěnka by se nacházela na oblíbeném okruhu pro běžce a
procházky maminek s kočárky, tudíž by se informace ohledně místního dění rozšířily i do jiných okruhů
lidí než doposud. Nástěnka by sloužila i pro vyvěšení plakátu SRPŠ, PZKO a jiných kulturních
organizací. Návrh byl schválen. Předseda spolku Tadeusz Czapla se spojí s Mirkem Kullou ohledně
vyrobení nástěnky
Mimo jiné se probrala i situace již vyrobených vývěsních tabulí. Do každé nástěnky je potřeba přidat
kontakty na naše webové stránky.
Úkol pro Lukáše Kullu: Doplnění a aktivace e-mailových adres do registru, kdy každý dostane příchozí
mail, že bylo něco nového připnuto na náš web.
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7) Přílohy
Příloha 1: Konečné vyúčtování turnaje ve stolním tenise konaného 26.03.2022

Turnaj ve stolním tenise 26.03.2022
Číslo listu
1.
2.
3.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
Celkem

Datum
Typ dokladu
24.03.2022
BÚ
25.03.2022
VPD
26.03.2022
VPD
26.03.2022
VPD
28.03.2022
BÚ
28.03.2022
BÚ
30.03.2022
BÚ
30.03.2022
PPD
30.03.2022
PPD
30.03.2022
PPD
30.03.2022
VPD
31.03.2022
BÚ

Text
pronájem tělocvičny
nákup - medaile
záloha - pokladna - stánek jídlo
záloha - pokladna - stánek nápoje
nákup cen pro vítěze - sekt
nákup cen pro vítěze - Sportisimo
nákup cen pro vítěze - Sportisimo
startovné na turnajích
příjem stánek - mix
vratka - pokladna - stánek nápoje
nákup - alko, nealko, pochutiny
nákup - káva, chleby, tlačenka…

Příjem

Výdej
Zůstatek
2 550,00
556,00
6 750,00
3 325,00
1 078,80
1 597,00
1 995,00

2 700,00
19 672,00
3 325,00
8 854,00
732,06
25 697,00 27 437,86 1 740,86
Ztráta
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