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PODNIKOV¯ ZPRAVODAJII

Objekt dnešního rekreačního střediska
v Domašově byl údajně dostavěn někdy
před rokem 1939. Nejprve se zde pekl chle-
ba, v přízemí byla pekárna, v poschodí byly
tři bytové jednotky. Za druhé světové války
se přízemí změnilo v obchod se smíšeným
zbožím, vrchní patro bylo stále využíváno
k bydlení. Po druhé světové válce zřídili
místní pro své děti v celém objektu mateř-
skou školku.

To byla ve zkratce historie tohoto domu
před rokem 1967, kdy budovu koupilo Ře-
ditelství vodních toků – správa Povodí Odry,
které provedlo rekonstrukci na rekreační
středisko pro své zaměstnance. Ta byla do-
končena v červnu 1975 a v červenci téhož
roku byl zahájen rekreační provoz.

V objektu, po rekonstrukci v roce 1975,
bylo 40 lůžek, po jednom sociálním zařízení
(WC) na poschodí a jen 2 sprchy v přízemí,
které sloužily pro všechny rekreanty.

Vedoucím rekreačního střediska do roku
1983 byl p. Alois Sobotka a od 1. 1. 1984 do
31. 5. 1995 p. Manfréd Neugebauer. Od roku
1995 je budova v pronájmu.

Vzhledem k tomu, že současné hygienické
normy již neodpovídaly technickému stavu
objektu bylo na poradě vedení s.p. Povodí
Odry dne 24. 5. 2002 rozhodnuto, že na 
rekreačním středisku v Domašově bude pro-

vedena celková re-
konstrukce. Násled-
ně pak 21. 6. 2002
byl dán souhlas k re-
konstrukci zástup-
cem odborové orga-
nizace s. p. Povodí
Odry. V srpnu 2002
byly s projektantem
dohodnuty poža-
davky, v září 2002
byl vybrán dodavatel
firma Fortex a. g. s.
Šumperk a v listo-
padu bylo vydáno
stavební povolení.
Stavební dozor pro-
váděl Ing. Josef Ho-
lub. Můžeme tedy
říci, že rekonstruk-
ce trvala přibližně
čtyři měsíce. Kolau-
dační řízení proběh-
lo 15. 4. 2003.

Stavební úpravy
spočívaly ve vybou-
rání příček obou
poschodí a násled-
ného nového dispo-
zičního řešení míst-
ností, zpevnění nos-
ných částí objektu
(stropů), výměně otopného systému, rekon-
strukci vody, odpadů a elektroinstalace
a dodávce vzduchotechniky.

Provedenými stavebními a interiérovými
úpravami došlo k podstatnému zlepšení pod-
mínek rekreace. Rekreační středisko má nyní
15 pokojů s celkovou kapacitou 45 lůžek.
Jednotlivé pokoje jsou přestavěny, vybaveny
novým nábytkem, televizí a sociálním zaří-
zením (vždy pro dva pokoje WC a sprcha).
Pokoje jsou dvou, tří, čtyř a pěti lůžkové,

v některých je možná přistýlka. V přízemí je
kulturní místnost, která je současně využí-
vána i jako jídelna pro ubytované hosty.
Součástí přízemí je restaurace se samostat-
ným vchodem. Vlastní správa a provoz stře-
diska je zajištěna cestou pronájmu nájemci,
jemuž je smluvně dána možnost doplňkové-
ho využití střediska ke komerčním účelům.

Naše rekreační středisko poskytuje záze-
mí pro rodinnou rekreaci jak s většími tak
i s malými dětmi. Zahrada je vybavena dět-
skými atrakcemi (kolotoč, pískoviště, houpač-
ky, protéká tudy potůček), krásně upraveným
ohništěm, venkovními kuželkami a příjemným
posezením.

I výlety po okolí mohou být velmi zajíma-
vé. Tak například výlet na Červenohorské
sedlo, pěší túry po hřebenech Jeseníků na
Šerák, Švýcárnu, případně Praděd. V zimě
jsou tam velmi dobré možnosti sjezdového
lyžování a krásné trasy pro běžkaře. V let-
ních měsících můžete podnikat cyklistické
výlety. Za upozornění stojí také Rejvíz – me-
chová jezírka.

V blízkém okolí se nacházejí hned troje
lázně. Karlova Studánka, Lipová-lázně
a Jeseník. Jsou to vyhlášené lázně s léčbou
pohybového ústrojí, nemocí nervových, trávi-
cího ústrojí aj. V Jeseníku – České vsi je také
krytý bazén.

Nezbývá jen popřát všem rekreantům pří-
jemný pobyt.

Rekreaãní stfiedisko v Doma‰ove – Penzion Povodí Odry s.p.

foto z roku 1975

před rekonstrukcí



KAPKA 2/03 III

PRAVIDLA
pro vyuÏívání rekreaãního stfiediska zamûstnanci, jejich rodinn˘mi pfiíslu‰níky a dÛchodci

1. Na základě smluvního vztahu s nájemcem nabízíme možnost rekreace v tomto zařízení za zvýhodněných cenových podmínek :
a) zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům (manžel/ka, nezaopatřené dítě)
b) důchodcům, kteří odešli do starobního nebo plného invalidního důchodu jako zaměstnanci podniku.
CCeennaa  ččiinníí  115500,,--  KKčč//ddeenn//ddoossppěělláá  oossoobbaa,,  110000,,--  KKčč//ddeenn//ddííttěě  ddoo  1100  lleett  (pokud dosáhne tohoto věku v příslušném roce) – za ubytování 
s polopenzí (snídaně + večeře), s možností osobní dohody objednání obědů při nástupu na rekreaci v době letní sezóny.
ZZaa  vvýýššee  uuvveeddeennoouu  cceennuu  jjee  pprroo  zzáájjeemmccee  vvyyhhrraazzeennoo  2200  llůůžžeekk  zz  cceellkkoovvéé  kkaappaacciittyy  ssttřřeeddiisskkaa..

2. Období rekreace v hlavní sezóně je rozděleno na :
a) dobu letní sezóny, tj. od 1. července do 31. srpna
b) dobu zimní sezóny, tj. od 15. ledna do 31. března
Pobyty jsou stanoveny jako týdenní se zahájením v sobotu odpoledne a ukončením v sobotu ráno. První den je večeře, poslední den 
pobytu je snídaně. (tzn.7 x 150,- Kč).

3. Písemné závazné přihlášky zájemců na týdenní pobyty je nutno předat (s ohledem k pozdějšímu otevření po rekonstrukci) nejpozději:
• pro období letní sezóny ddoo  1155..  ččeerrvvnnaa  běžného roku
• pro období zimní sezóny ddoo  3300..  lliissttooppaadduu  předcházejícího roku
Na personálně-sociální oddělení správy s.p. s uvedením:
• termínu pobytu (uveďte i náhradní)
• jména žadatele a ostatních účastníků pobytu.
Uchazeči budou uspokojeni dle pořadí přihlášení. Personálně-sociální oddělení předá požadavky neprodleně provozovateli.

4. Způsob úhrady:
a) Po obdržení přihlášky zájemce předá personálně-sociální oddělení zaměstnanci poukaz k rekreaci spolu se složenkou k úhradě ceny

pobytu. Úhrada bude provedena na účet nájemce střediska.
b) Platba musí být uhrazena tři týdny před termínem nástupu (pro letní sezónu), termín 28. 6–5. 7. a 5. 7.–12. 7. jeden týden před 

termínem nástupu a ddoo  1155..  1122..  (pro zimní sezónu), pokud se rekreant nedohodne s provozovatelem střediska na jiném termínu.
c) Jestliže rekreant bez vážného důvodu nenastoupí na pobyt, nebude mu poplatek za pobyt vrácen. Přřii  vváážžnnýýcchh  aa  mmiimmoořřááddnnýýcchh  

uuddáálloosstteecchh,,  které rekreant oznámí personálně-sociálnímu oddělení podniku nejpozději 2 ttýýddnnyy  ppřřeedd  nnáássttuuppeemm,,  bude mu platba za 
pobyt vrácena.

5. Mimo hlavní sezónu je možno za stejných podmínek využít jak týdenních, tak i krátkodobých víkendových pobytů, počínaje od 7. května
2003.

6. KKrrááttkkooddoobbéé  ppoobbyyttyy  aa  ppoobbyyttyy  mmiimmoo  tteerrmmíínnyy  uvedené v bodě 5. je možno telefonicky nebo písemně objednat na personálně-sociálním 
oddělení správy s.p. nebo telefonicky přímo u nájemce střediska Ing. Jiřího Kučery (tel/fax 584 420 166) – vvžžddyy  mmiinniimmáállnněě  ččttyyřřii  ttýýddnnyy
před plánovaným termínem pobytu. Při nedodržení této podmínky není zaručena rezervace ani výše uvedená zvýhodněná cena.

7. Cenu za pobyt pro účastníky, kteří nesplňují podmínky uvedené v bodě 2., tzn. nejsou rodinnými příslušníky (důchodci), nebo jsou 
přihlašováni mimo uvedený termín a rezervovanou kapacitu – sjednává zájemce přímo s nájemcem střediska.

Platnost uvedených pravidel je stanovena na období od 1. 5. 2003 na dobu jednoho kalendářního roku.



PODNIKOV¯ ZPRAVODAJIV

Pokyny pro rekreanty:
1. Způsob úhrady :

a) K poukazu je přiložena složenka k zaplacení ceny pobytu (lze provést převodem z účtu). Úhrada bude provedena na účet nájemce střediska.
b) Platba musí být uhrazena ddoo  1155..  66..  (pro letní sezónu), a ddoo  1155..  1122..  (pro zimní sezónu), pokud se rekreant nedohodne s provozovatelem

střediska na jiném termínu.
d) Jestliže rekreant bez vážného důvodu nenastoupí na pobyt, nebude mu poplatek za pobyt vrácen.
PPřřii  vváážžnnýýcchh  aa  mmiimmoořřááddnnýýcchh  uuddáálloosstteecchh,,  které rekreant oznámí personálně-sociálnímu oddělení podniku nejpozději 2 týdny před nástupem,
bude mu platba za pobyt vrácena nájemcem střediska.

2. NNáájjeemmcceemm  ssttřřeeddiisskkaa  jjee::  Ing. Jiří Kučera (tel/fax 584 420 166) .
3. Cenu za pobyt pro účastníky, kteří nejsou rodinnými příslušníky (důchodci), nebo jsou přihlašováni mimo uvedený termín a rezervovanou

kapacitu - sjednává zájemce přímo nájemcem střediska.
4. Zaměstnanec (důchodce) zodpovídá, že se rekreace za sníženou cenu účastní pouze rodinní příslušníci.

Termín:

Jména a pfiíjmení úãastníkÛ:

– zamûstnanec

– manÏel/ka

– dítû rok narození:

– dítû rok narození:

– dítû rok narození:

– dítû rok narození:

– cizí úãastník – dospûl˘ poãet osob:

– dítû poãet osob:

Bydli‰tû:

Pracovi‰tû:

Pfiihlá‰ka na rekreaci v Doma‰ovû


