Rozpis vypsaných brigád na kuželně
1. pololetí 2019
po dohodě možno termín upravit dle obsazenosti kuželny
Brigády jsou vypsány v termínech – 1x za 3 týdny, vždy na sobotu od 09:00 hodin. Vedoucí
brigády je povinen zapsat do připraveného seznamu prací, co bylo skutečně uklizeno. Úkoly jsou
předem definovány. Vedoucí brigády zapíše i zjištěné mechanické či programové závady, co lze
opravit na místě tak zajistí opravu, ostatní zajistí správce kuželny.
A skupina – vedoucí p. Šolc
Členové: Němeček, Skutil, Skutilová, Prokopová, Glazunov, Vadlejch, Černík, Víšek Tomáš
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B skupina – vedoucí p. Víšek Petr.
Členové: Gütler, Machač, Hornych, Hornychová, Holý, Chlebníček, Ivan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C skupina – vedoucí p. Kučera
Členové: Kučerová, Vágner, Vágnerová, Galuščák, Fogl, Šrajerová, Velda, případně Kvapil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D skupina – vedoucí pí. Fialová
Členové: Stracený, Hübelbauerová, Rychtářová, Pardubský, Kuchař, Feltl, Beránek Lad.
Vedoucí skupin budou o přesném termínu úklidu informovat Správce kuželny na tel. 606684460,
který bude působit u všech skupin tím, že zajistí a vydá ze zásob potřebný materiál a úklidové
prostředky. V případě potřeby zajistí seřízení strojů, jejich promazání případné další drobné opravy.
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splněno kdy ????
04. 01. 2019

Uklízí se podle plánu a tabulky jednotlivých prací (čistý seznam je k dispozici v PC na kuželně, kde si jej vedoucí brigády vytiskne). Vedoucí si může termín upravit na některý den
v týdnu před tímto termínem, pokud bude na kuželně volno. Doba úklidu je plánována vždy tak
na 2 – 3 hodiny. Úklid diváckého prostoru je zajištěn placenou službou, úklid při brigádě jen výjimečně, pokud by to bylo třeba. Zápis o provedeném úklidu je v el. podobě k dispozici v PC na kuželně.
Za VV: správce kuželny - J. Prokop v. r.

