Úkoly na 33. schůzi výboru Tělocvičné jednoty Sokol dne 15. 11. 2011
Vyřazené úkoly: 395, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
421 částečně, 422, 423, 424 a 425.
Aktivity:
1. Drobná údržba: elektrické vybavení jeviště, bod 148.
16.07.10 - sdružené finanční prostředky. 01.09.11 - žádná informace. Z: Vítek Petr
2. Drobná údržba:
Z: Landsman Jiří
16.07.10 - nátěr podhledu střechy klubu a výměna čelního prkna.
01.09.11 - rok 2012 výměna podhledu za umělý a nátěr střechy.
3. Zateplení stropu sokolovny - protipožární záklop - ubytovna.
18.07.03 - svolat schůzku jak dále.
01.09.03 - připravit řešení.
03.10.03 - zpracovat finanční varianty. 17.09.04 - zpracovat projekt. Z: Pohanka Josef
Král Jan
19.09.08 - výbor rozhodl zpracovat studii. Zadání: ubytování pro cca
40 lidí, šikmá střecha, střešní okna, propojení s halou.
- sledovat dále
07.11.08 - studie předložena - výbor TJ Sokol řešení odsouhlasil.
Trvalé úkoly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Z:Materna,Fejt, Křivánek
Zpracovat a odsouhlasit provozní náklady na provoz sokolovny, hřiště, Z: výbor TJ,
kuželny, klubovny pro cvičení a kulturu na nový rok.
Vencelides Jan
Oddíly budou zajišťovat pořádání Valné hromady TJ Sokol.
Z: výbory oddílů
Sportovní ples TJ Sokol budou zajišťovat oddíly.
Z: výbory oddílů
Na web městyse do povánek předat informace o utkáních.
Z: házená, volejbal a další
Celý srpen sokolovna a sokolík pro potřeby od. házené a volejbalu.
Z: Vencelides Jan

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

Z: Král

Úkoly z: 12. 06. 2009
268. Na základě rozhodnutí výboru TJ starosta požádal radu městyse o navrácení pozemku za kuželnou
do vlastnictví TJ. Bude zapsáno věcné břemeno přístupové komunikace, která je TJ, na možnost
vstupu a opravu kanálů. 02.12.10 - Výbor rozhodl vyčkat a postupovat dle další potřeby TJ Sokol.
Úkoly z: 25. 03. 2010
339. Prověřit možnost získání a financování praporu pro TJ Sokol.
02.12.10 - Zjistit dodavatele a cenu. 01.09.11 - prověřit zda není fotografie praporu.
21.10.11 - Prapor může občanské sdružení získat jen jako dar, ocenění práce dřívějších a
současných členů TJ Sokol pro občany městyse.
15.11.11 - Pro starostu a radu městyse 100. výročí zahájení tělovýchovné činnosti v Novém
Veselí není dostatečné výročí pro darování praporu.
Úkoly z: 17. 09. 2010
366. Sokol požádal Městys o doplnění časomíry v hale, dle pravidel házené.

Z: Hladík

Úkoly z: 17. 02. 2011
385. Zajistit revize a kontroly. Viz 148.
03.06.11 - dle předlohy ČOS zpracován seznam kontrol. 01.09.11

- Splněno
Z: Vencelides Jan
- T: 20.09.11 Z: Šimůnek Petr

Úkoly z: 03. 06. 2011
401. Oprava oplocení antukových kurtů. 01.09.11 - vybrán zhotovitel Holoubek.
15.11.11 - příslib dodavatele, že bude provedeno.

Z: Landsman Jiří

402. Prověřit povinnost podvojného účetnictví při dotacích z ministerstev škol. a fin.
01.09.11 - Pro dotace na údržbu, investice od MF a MŠMT je nutné podvojné účetnictví. Zajistit
pro pokladníka demo verzi pro zjištění názoru.
15.11.11 - Informace ze Župy podvojné účetnictví je podmínkou pro čerpání všech dotací od MF.
Starosta požádá o vysvětlení starostku ČOS.

Úkoly z: 01. 09. 2011
421. Výbor Tělocvičné jednoty Sokol rozhodl k 100. výročí zahájení tělovýchovné činnosti
v Novém Veselí a 75. výročí otevření sokolovny pro potřeby občanů uspořádat 10.12. ples.
15.11.11 - hlavní pořadatel Landsman Jiří a Křivánek Roman - nákup - házená, volejbal
Guláš 120 porcí
- Král
Propagace plagáty 30 ks, pozvánky 500 ks a elektr., zprávu do zpravodaje - házená
předprodej vstupenek v hale u p. Hladíkové
- házená
Pozvání
vyhlášení v obcích, hasiče, myslivce, zahrádkáře, domobranu, kredenčáky, OZ - Král
Program přivítání Král, moderování, vystoupení gymnastek, tombola
- házená
Služby
povolení, OSA
- házená
vstupné - vstupenky 70,- Kč, losy 10,- Kč
- Král
- 4 nohejbal
šatna
- bloky
- Král
- 1 šachy, 3 cyklistika
sokolík - jídlo, pivo, nealko, alko
- 4 volejbal, divadlo
výčep - pivo, nealko, víno
- 3 cyklistika, 1 šachy
tombola - minimálně 2 ceny do 1.12. do haly p. Hladíkové
- každý oddíl
Úklid
stolní tenis zajistí předehrání utkání
- atletika, ST, házená

Úkoly z: 21. 10. 2011
426. Užší výbor se sešel 2x při řešení úkolů finančních a organizačních.
427. Starosta městyse Pan Zdeněk Křivánek pozval zástupce TJ Sokol a divadelního souboru k slavnostnímu
zápisu do pamětní knihy městyse. Zápis se uskutečnil v pátek 21.10.2011 v 18.00 hodin. TJ Sokol
oslavil 100.výročí zahájení organizované tělovýchovné činnosti a divadelní soubor 110. výročí řádně
dokumentované činnosti divadelního souboru. Za TJ Sokol byli přítomni starosta Jan Král, jednatel Věra
Kupová, hospodář Zdeněk Materna, náčelnice Marie Bártová, Miloš Bílek člen výboru TJ a předseda atletiky,
Vladimír Pavlík za cyklistiku, Pavel Hladík za házenou, Michal Skála předseda šachu. Za divadelní soubor
byli přítomni Jaroslav Bílek, nejstarší člen TJ, Jaroslav Dvořák, Jitka Kalasová, Jiří Sobotka, Jana Stehlíková
a Bohuslav Vencálek. Místostarosta TJ Oldřich Veselý zde zastupoval Sbor dobrovolný hasičů jako jeho
starosta 120. výročí. Pokladník TJ Jan Vencelides byl zástupce hudby Veseláci 102. výročí. Dále byl
přítomen Luboš Bartůněk místostarosta městyse. Omluveni Jiří Mikla předseda cyklistiky, Zdeněk Pohanka
člen výboru a předseda stolního tenisu, Jiří Landsman a Petr Šimůnek členové výboru. Nepřítomni náčelník
Josef Pohanka, Roman Křivánek předseda volejbalu a Josef Dočekal dlouholetý předseda TJ.

Úkoly z: 15. 11. 2011
428. Užší výbor se sešel 2x při řešení úkolů finančních a organizačních.
429. Házená uspořádala 15.10. utkání 2. kola poháru EHF, mezi Duklou Praha s dánským družstvem
Nordsjaelland Handbold. Dukla prohrála 25:27, ale diváci hráče odměnili bouřlivým potleskem.
430. Oddíl cyklistiky nemá na webu Městyse své stránky a na webu TJ nejsou aktualizovány včetně ST.
431. Oddíly házené a volejbalu zajistí přihlášky nových členů TJ Sokol.
432. Pokladník TJ podal informaci o finanční situaci TJ Sokol a jednotlivých oddílů.
433. Oddílu cyklistiky dostane dle pravidel 1.000,- Kč z výběru členských známek.
Zapsal: Král Jan

