ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU GRUŃSKÝ LEDOVEC Z.S.

30.1.2021

Č.D: 01/2021
Přítomni:
Alena Šťastná, Jaromír Filipec, Jana Kolatková Filipec, Petr Matušák, Rostislav Pochyly, Lea Slováková,
Miroslav Ludma, Kubeček Jaroslav, Marie Kubečková, Aleš Glončák, David Glončák, Martin Pokorný,
Martin Bitta, Táňa Sionkalová, Tomáš Hrbáček.

Omluveni: Daniel a Pavla Dvořákovi, Dušan Kubík, Petra Germala

Předseda a místopředseda spolku uvítali všechny přítomné a poděkovali za hojnou účast na první
pracovní členské schůzi spolku Gruňský Ledovec z.s.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.

Přijetí nových členů do spolku
Rozhodnutí členské schůze o provozu vleku
Bezpečnost provozu – sáňky, lyže, stopa pro běžky
Nové běžkařské trasy
Masopustní program/ Karneval na sáňkách
Velikonoce
Další členská schůze a návrh programu.

Oznámení přítomným o rozhodnutí rady spolku o přijetí nových členů do členské základny
spolku.

Nově přijatí členové spolku:
Hrbáček Tomáš, Sionkalová Táňa, Podstavek Václav, Martin Bitta, Radim Jančura, Trilcová Michaela,
Tomeček Vladimír, Dušan Kubík, Aleš Glončák, Grigoriadis Nikolaos, Germala Dárius,Germala Petra,
Dvořáková Pavla, Dvořák Daniel, Ranochová Sylvie, Miroslav Ludma, Petr Matušák, Kubeček Jaroslav,
Kubečková Marie, Martin Pokorný, Pochylá Eva, Pochylý Rostislav, Rainer Sedláček, Ludmila Rainerová,
Valášek Jiří.
Výše uvedení byli přijati za členy spolku ke dni 30.1.2021. a tímto je srdečně vítáme.
Členové spolku byli informováni předsedou spolku o přijatých členských příspěvcích, vynaložených
nákladech tj. současné bilanci na transparentním účtu spolku. Transparentní účet je všem přístupný a
umístěný i na webových stránkách spolku.
II.

III.

Rozhodnutí členské schůze o Provozování vleku v majetku spolku Gruňský Ledovec v sezoně
2021 v reakci na usnesení vlády o nouzovém stavu a omezení provozu lyžařských středisek a
provozu vleků.
Členská schůze se jednomyslně usnesla, že nebude porušovat nařízený vlády o omezení
provozu vleků a zároveň bude žádat kompenzace z programu Covid pro provoz a údržbu vleků.
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IV.

V.

Zároveň byl vznesen požadavek členů na Radu o instalaci rozdělení trasy pro běžky, sáňky a
lyže v rámci ledovce a ten byl jednomyslně schválen. Instalace sítí proběhne nejpozději
v sobotu 13.2. v dopoledních hodinách a přesné informace budou rozeslány do whats up
skupiny.
V návaznosti na komunikovanou spolupráci se ski areálem Bílá a pomoci s úpravou svahu a
běžkařských tratí na hřebenech bylo přestaven členské schůzi plán na vytvoření dalších dvou
až třech běžkařských okruzích ve vyšší nadmořské výšce. Uvažované trasy by byli zahrnuty do
již fungujícího systému běžeckých tras a jejich značení a jejich úprava by byla financována
Moravskoslezským krajem. V rámci nových tras členové spolku navrhují úpravu a informační
sdělení pěším o chování se v trasách upravovaných tratí, tak aby informovanost turistů byla
v lepší kvalitě a trasy taktéž.
S výše uvedeným bodem vyjádřila členská schůze svůj souhlas a podporu a v rámci spolku byla
vytvořena pracovní skupina s názvem „NA STOPĚ“ s vytyčeným cílem nalezení kvalitní stopy a
zvýšení kvality z běžkování.

VI.

VII.

VIII.

Do programu aktivit na měsíc únor byl navržen místo masopustního karnevalu, na saních pro
členy spolku a jejich děti, který se uskuteční v exteriérech na Gruňském ledovci a to 13.2.2021
v odpoledních hodinách. Detaily akce budou komunikovány přes whats up.
Členové spolku souhlasí s plánováním případné menší kulturní akce na svátky velikonoční
v blízkosti kostelíku. Podrobnosti nejsou známy a budou předmětem dalšího vývoje situace
v oblasti opatření spojených s Covid – 19.
Členská schůze se jednomyslně shodla na dalším termínu konání schůze spolku a to 27.3.2021
od 18:00. Místo konání akce bude upřesněno a členové budou informováni přes whats up.

Závěrem předseda spolku poděkoval všem kdož se účastnili schůze spolku.

Zapsala: Alena Šťastná
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