Provoz ATC Šlechtův palouk
Již několik let provozuje obec Pastviny ATC Šlechtův palouk. Rozhodně nemohu tvrdit, že to
děláme tak dobře, že to lépe nejde. Provozní problémy a nedostatek kvalitních a spolehlivých
zaměstnanců jsou nejdůležitější faktory, které můžeme ovlivnit a mají vliv na konečný
výsledek. Přesto, porovnám-li celková statistická čísla za posledních 5 let, si troufnu vyslovit,
že to děláme dobře. Daří se nám sehnat pracovníky. Počty ubytovaných osob a počty
inkasovaných noclehů mírně stoupají, zákazníci se nám vracejí, rezervují si pobyty rok
dopředu (pravděpodobně proto, že jsou spokojeni). Celkové hospodářské výsledky jsou
uspokojivé, v závislosti na sezoně a počasí. Například letos v březnu jsme měli na zálohách
vybráno cca 250.000,-. Bohužel toto naše ubytovací zařízení má již svůj věk a přestože v
několika minulých letech proběhla revitalizace chatek a sociálních zařízení, oprava vodovodní
šachty s venkovní sprchou, bylo vybudováno nové oplocení hřiště, oprava vnějšího oplocení
areálu, výměna krytiny nad terasou, atd., stále ještě zbývá spousta věcí, do kterých je třeba
investovat. Přesto dle mého názoru poskytujeme služby v odpovídající kvalitě a rozsahu.
Největším provozním limitujícím prvkem je likvidace splaškových vod. Přestože byla učiněna
opatření omezující spotřebu vody, jako je stanovená doba provozu sprch, nebo instalace
úsporných tlačítkových kohoutků u umyvadel, je nutné splaškové vody vyvážet i 3 x týdně.
Objem žumpy je zkrátka stanoven. Občas odpovídám na dotazy občanů „Proč máme kemp
pro naplněnost uzavřen, když je evidentní, že se tam ještě pár stanů nebo karavanů vejde?“
Kemp je skutečně ve výjimečných případech, zpravidla o víkendech, uzavírán pro příjem
nových hostů (netýká se to těch, co mají dopředu objednáno a zaplaceno) a je to proto, že se
nám nedaří v době dovolených zajistit vývoz splašků o víkendu. Při určité naplněnosti kempu
(cca 280 osob) je evidentní, že ubytováním dalších hostů si koledujeme o průšvih. Nemůžeme
si dovolit riskovat únik splašků do přehrady. Pokud by tento havarijní stav nastal, museli
bychom kemp uzavřít, hostům vrátit peníze a poslat je domů. Nejmenším zlem je tedy logicky
omezení provozu do pondělí, kdy je možné provozní věci opět řešit. K těmto opatřením jsme
přistoupili již v loňském roce. Přestože jsme toto omezení občas nuceni využít,
nezaznamenali jsme v souhrnu pokles tržeb, nebo hostů, ve srovnání s minulými roky. Tímto
článkem Vás chci informovat a tím omezit šíření nepodložených názorů a domněnek. Námi
zvolený postup je pouze řešení aktuální reality a provozního problému odpovědným
provozovatelem. Není to ani můj momentální nápad, ani rozmar našich zaměstnanců
v autokempu. Nutno zdůraznit, že bezproblémový provoz se nám daří zabezpečit pouze díky
ochotným a pracovitým zaměstnancům v ATC Šlechtův palouk, za což jim samozřejmě velice
děkuji.
L. Škůrek, starosta

Protože jsem v uplynulých dnech zpracovával žádost o informaci ze dne 25.07.2019
dovoluji se i Vás tímto způsobem informovat o celkovém hospodaření kempu v kalendářních
letech 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, včetně celkových počtů ubytovaných osob a počtu
přenocování viz. níže.

Částky jsou uvedeny v Kč

Kalendářní rok

Náklady celkem

Výnosy celkem

Výsledek hosp.

2014

851.302,92

1.250.949,51

399.646,59

2015

1.146.859,47

1.741.774,85

594.915,38

2016

1.374.429,53

1.741.079,43

366.649,90

2017

1.550.111,20

1.812.160,70

262.049,50

2018

1.653.623,45

2.334.199,61

680.576,16

Kalendářní rok

Celkový počet ubytovaných

Počet přenocování

2014

5 035

10 215

2015

6 384

13 204

2016

6 293

12 518

2017

6 680

13 045

2018

7 070

14 621

Celkový hosp. výsledek je vždy v příslušném roce ovlivněn i jednorázovými investicemi,
jako např v roce 2017 – nákupem sekacího traktoru v hodnotě 399.000,-. To že postupně
každý rok rostou náklady na energie a mzdové náklady, asi nemusím připomínat.

