Úkoly na 27. schůzi výboru Tělocvičné jednoty Sokol dne 17. 09. 2010
Vyřazené úkoly: aktivity bod 3. částečně, trvalé úkoly bod 4., 314, 317, 327, 333, 334, 336 a 338.
Aktivity: doplněno 17. 09. 2010
1. Modernizace sociálního zařízení v kabinách házené - grant Župy. Z: Landsman Jiří
17.09.10 - na provedení prací byla vybrána Fa Dvořák, stavební dozor Z: Chalupa Jiří
2. Drobná údržba: elektrické vybavení jeviště, bod 148.
16.07.10 - sdružené finanční prostředky. Zpracovat žádost na ČOS, Z: Vítek Petr
vzdělavatelský sbor, na elektrické vybavení jeviště.
3. Drobná údržba:
19.09.08 - zabetonovat kraj chodníku u hřiště házené.
- Splněno
16.07.10 - oprava a nátěry tribun u hřiště házené, nátěr podhledu
střechy klubu a výměna čelního prkna.
- oprava nátěru střechy sokolovny, po kontrole, rok 2011.
17.09.10 - oprava hlavního a bočního schodiště, výměna parapetu u
okna sokolíka a vodovodních baterií na WC sokolovny,
zabetonovat obrubníky u vchodu do sokolovny.
- úkoly 358, 359 a 360, oplocení BV, poškození plotu, štěrk.
4. Zateplení stropu sokolovny - protipožární záklop.
18.07.03 - svolat schůzku jak dále: Chalupa, Král, Landsman.
01.09.03 - připravit řešení.
03.10.03 - zpracovat finanční varianty.
17.09.04 - zpracovat projekt. 19.09.08 - řešení viz bod 74.

Z: Hladík, Landsman

Z: Landsman Jiří
Z: Štěpánek Luboš

Z: Vencelides Jan
Z: Jonák Ivo
Z: Pohanka Josef
T: 15. 12. 2004

Trvalé úkoly: doplněn bod 5. 17. 09. 2010.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Léto: Udržovat zeleň.
Zima: Udržovat přístup k sokolovně. Z: Vencelides Jan
Zajistit postřik proti plevelům na hřištích, chodnících a dráze.
Z: Sýkora, Pazdera
V září, rozvrh cvičení v sokolovně a doplnit nářadí.
Z: Šimůnek
Zajistit vyvěšení termínů tréninků a utkání na sokolovně.
házená, nohejbal, volejbal
Zpracovat a odsouhlasit provozní náklady na provoz sokolovny, Z: Vencelides Jan,
hřiště, kuželny pro cvičení a kulturu na nový rok. Provozní náklady
výbor TJ
na klub 400,- Kč, člen TJ, výročí, oslava 200,- Kč.
Z: Hladík Pavel
Oddíly budou zajišťovat pořádání Valné hromady TJ Sokol.
Z: Král
Sportovní ples TJ Sokol budou zajišťovat oddíly.
Z: r 2010 cyklistika, volejbal nebo divadlo

Úkoly z: 10. 03. 2006
74. Výbor TJ rozhodl, aby ing. Pohanka zpracoval studii na ubytovací prostory v sokolovně.
19.09.08 - zadání: ubytování pro cca 40 lidí, šikmá střecha, střešní okna, propojení s halou,
zpracovaná studie předložena - výbor TJ Sokol odsouhlasil řešení ubytování.
07.11.08 - zpracována kompletní studie.
- Splněno sledovat dále
Úkoly ze: 17. 08. 2007
148. Dle manuálu ČOS zajistit všechny dokumenty (revize).
15.10.09 - revize elektro a bleskosvodů jsou provedeny.

Z: Vencelides Jan

Úkoly z: 23. 11. 2007
153. Úkol 136: O zpracování pasportizace byl požádán ing. Kerbr z Přibyslavi. Z: Král Jan

Úkoly z: 12. 06. 2009
268. Starosta TJ požádal radu Městyse o navrácení pozemku pod a za kuželnou do vlastnictví
TJ. Bude zapsáno věcné břemeno přístupové komunikace, která je TJ, na vstupu a opravu
kanálů. Výbor jednání schválil.
272. Prověřit možnost uplatnění pojistky u Podnikatelské poj.- stržené svody a střecha. Z: Král
10.09.09 - hlášení o pojistné události předáno. 04.02.10 - stržené svody 5.137,289. Výbor TJ rozhodl, že ve spolupráci s Městysem požádá MŠMT o grant „ Rozvoj sportu “. Jedná se o hřiště
s umělým povrchem, pískové hřiště a běžeckou dráhu. Dle ze stavebního úřadu se jedná o ohlášení stavby.

15.10.09 - Dohoda o spol. postupu byla potvrzena na jednání rady 06.10.09.
04.02.10 - Žádost podána.
16.07.10 - MŠMT nepřidělilo grant, výbor TJ rozhodl, další žádost nepodávat.

- Vyřadit.

Úkoly z: 04. 02. 2010
318. Výbor sokolské župy Havlíčkovy proběhne v naší sokolovně v dubnu - květnu 2010.
25.03.10 - termín Valné hromady Župy je pátek 16. dubna 2010 od 16.00 hod.
16.07.10 - vedení Župy bylo s uspořádáním velmi spokojeno, o průběhu VH informoval Sýkora.
321. Výbor TJ doporučil příspěvek pro mládež s tím, že vlastní rozdělení provede TJ.
25.03.10 - Zastupitelstvo obce zaslalo Smlouvu s dotací pro TJ Sokol 45.000,- Kč. Výbor
TJ pověřil starostu TJ jednáním se zastupiteli, o dotaci pro divadlo.
16.07.10 - výbor TJ potvrdil rozdělení dle doporučení předsedů rozhodujících oddílů a vedení TJ.
Úkoly z: 25. 03. 2010
335. Jednání se ZDARem o fakturaci dopravy.
Z: Bílek
16.07.10 - nebude-li splněn požadavek na měsíční, položkovou fakturu
s označením cíle jízdy, bude faktura vrácena.
337. Předseda oddílu házené informoval o pořádání kvalifikace na mistrovství Evropy juniorů
ve dnech 16. - 18. dubna 2010.
16.07.10 - oddíl házené zajistil uspřádání celé akce k plné spokojenosti ČSH a prezentace
Kraje Vysočina, sponzorů a Městyse Nové Veselí.
339. Prověřit možnost získání a financování praporu pro TJ Sokol.
Z: Král
16.07.10 - prozatím žádná informace.
Úkoly z: 16. 07. 2010
340. Užší výbor TJ se sešel 4x při řešení úkolů finančních a organizačních, vyplňování žádostí
sportovních grantů od ČOS, grantů Župy a kraje Vysočina, příspěvků ČOS na sportovní
činnost družstev oddílů házené a cyklistiky a zpracování žádosti o KCTM kraje Vysočiny.
341. 24.6.2010 se uskutečnilo v sokolíku zasedání výboru Župy Havlíčkovy.
342. TJ získala finanční prostředky: od Městyse, od ČOS Praha - pro oddíly cyklistiky a házené
na mládež a dospělé a pro divadlo, Župa - pro mládež a na provoz a údržbu, ČSH - na
žáky, Kraj Vysočina - pro mládež, KCTM, na mistrovství ČR st. žáků a na kvalifikaci ME.
343. Starosta TJ poděkoval všem, kteří mu přišli poblahopřát k jeho životnímu jubileu.
344. Starosta TJ informoval o kontrole příspěvku MŠMT okresní finanční správou. 700.000 vybavení kuželny vše v pořádku. 1,000.000 - kuželna chybně vyplněné parametry projekční
kanceláří Santis - řešení přes JUDr. Jirmana.
17.09.10 - odeslána žádost na MF o prominutí pochybení.
345. Atletika - 24. ročníku Půlmaratónu 27. 06.2010, účast 68 mužů, 7 žen, 2 dorostenci,
7,1 km 2 ženy, 3,5 km dorostenci 2, dorostenky 2, 1,75 km, starší žáci 2 a žákyně 4,
mladší žáci 12, žákyně 6, 800 m minižáci 6 a minižákyně 1, 400 m předškolní žáci 5 a
žákyně 5, celkem 124 atletů z Nového Veselí 11, Půlmaratón 2.
346. Cyklistika - Specielní olympiáda, Praha: CY1 KTT - hoši 2, Jiří Král 1. místo, CY5 KTT hoši 2, Jiří Král 1. místo, splněny kvalifikační podmínky pro rok 2011, Řecko, Atény.

347. Házená - muži 1. liga 11. místo, dorostenci st., 7. místo ČR, dorostenci ml. 4. místo
Morava, žáci st. 3. místo ČR, žáci ml. 1.místo Jižní Morava, HANDBALL TOUR
MISTROVSTVÍ ČR ml. žáků družstvo A 6. místo, družstvo B 25. místo z 55 družstev
ČR., Krejz Jan a Večeřa Filip byli kooptováni 3.5.2010 za členy výboru oddílu.
348. Kuželky -přeborník TJ a držitel Putovního poháru starosty Městyse N.Veselí Radek Beneš.
349. Stolní tenis - OP II. tř. 5.místo.
350. Šachy - regionální soutěž Vysočina východ 4.místo, Přeborníkem TJ se stal z počtu 16.
účastníků Stanislav Černý, vánoční bleskovka, memoriál Milana Holcmana zvítězil ze 14.
hráčů Petr Zeman, z Nového Města v žákovské kategorii zvítězil Martin Dvořák.
351. Volejbal - muži KP I. tř. skupina 3. místo a postup do finálové skupiny, 6. místo, nejlepší
umístění v novodobé historii, nedostatek hráčů a ukončení závodní činnosti družstva mužů,
kadetky I. liga 4. a 6. místo, žákyně st. 2. místo KP, kvalifikace mistrovství ČR 8. místo,
žákyně ml. 4. místo KP, žákyně, čtyřky A družstvo 6. místo, B družstvo 14. místo z 21
účastníků KP. Oddíl volejbalu zvolil 10.5.2010 nový výbor - př. Křivánek Roman, Chlubna
Petr, Melicharová Dana, Pohanka Josef, Pohanka Leoš, Pohanka Tomáš, Průdek Ladislav.
352. OV - věrná garda, pochod k pramenům Oslavy 1.5. účast 54, 6.7. účast 67, zveme na
28.10. Uzamčení pramene Oslavy, bylo zajištěno cvičení žactva a žen.
353. Divadlo - Mladí, Čarodějnická pohádka, Režie: Jana Stehlíková, Premiéra: 13.12.2009, 4
představení, soubor II Máj, Režie: Petr Vítek, Premiéra: 7.2.10, 4 představení, soubor I
Maryša, Režie: Jaroslav Bílek, Premiéra: 28.3.10, 4 představení.
354. Pokladník TJ předal předsedům oddílů přehled finančních prostředků oddílů za I. pol.2010.
355. Vyplacení příspěvku pro oddíly dle bodu 321. je podmíněno předáním členských příspěvků
do pokladny TJ do konce července (házená, kuželky, stolní tenis, volejbal, OV). -Splněno.
356. Městys Nové Veselí zajišťuje za spolupráce s oddílem házené repasované Z: Materna
vybavení posilovny - předpokládaný termín otevření, září.
357. Oddíl házené připravuje na září zápis účastníků mistrovství republiky Z: Materna
házené starších žáků do pamětní knihy Městyse. ( Oddíl cyklistiky? )
Z: Mikla
17.09.10 - uskuteční se 1. října v 19.oo hodin.
358. Oddíl volejbalu nabídl vedení Městyse zabetonování oplocení kolem Z: Jonák Ivo
pískového hřiště pro volejbal, malou kopanou, házenou.
Křivánek
359. TJ Sokol upozorňuje vedení Městyse na poškozené oplocení u antukového Z: Jonák Ivo
hřiště směrem ke kuželně, ke kterému došlo při sečení travnaté plochy.
360. TJ Sokol požádal vedení Městyse o možnost zajištění štěrku pod tribuny.
Z: Jonák Ivo
Úkoly z: 17. 09. 2010
361. Užší výbor TJ se sešel 2x při řešení úkolů finančních a organizačních.
362. TJ Sokol požádala radu Městyse o dlouhodobý pronájem pozemku u
Z: Jonák Ivo
Novoveselského rybníku, pro oddíl cyklistiky, tréninkový a závodní areál.
Mikla
363. Oddíl házené požádal ČSH o přidělení střediska mládeže 2010-2011, nebyli jsme vybráni.
364. Dukly Praha odehrála utkání v Poháru EHF se slovenským celkem MŠK Hlohovec v neděli
12. září v hale v Novém Veselí. http://www.hcduklapraha.cz/index1.php?rocnik=6&sekce=4&vzor=18&clanekid=429
2.kolo s Chorvatským RK Nexe Našice bude odehráno 10.10. v 11.oo hod. opět v N.Veselí.
365. Zajistit osvětlení chodníku z haly, kolem volejbalového hřiště.
Z: Jonák
366. TJ Sokol požádal Městys o doplnění časomíry v hale, dle pravidel házené. Z: Jonák
367. Rozvrh cvičení bude vydán v 39. týdnu, zahájení cvičení 41. týden.
Z: Šimůnek
368. Oddíl házené zajišťuje pouťové zábavy.
Z: Materna
369. Po pouťových zábavách bude vymalován sál a proveden úklid.
Z: Vencelides
Zapsal: Král Jan

