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Zpráva  o  činnosti 

 
 T J  Sokol   Nové  Veselí  za  rok  2006  

 Valná hromada  -  26. 1. 2007 

 

Vážení hosté, sportovci a sportovní přátelé, 

činnost Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí byla v roce 2006 řízena 17-ti členným 

výborem Tělocvičné jednoty, který byl zvolen na valné hromadě 22. října 2004. Výbor 

Tělocvičné jednoty se schází dle potřeby a v užším složení se schází členové výboru na 

řešení konkrétních problémů, které je nutno bezodkladně řešit. Výbor Tělocvičné 

jednoty se ve své práci řídil usnesením valné hromady TJ Sokol z 31. 3. 2006 a 

schváleným plánem činnosti. Na práci Tělocvičné jednoty se dále podílela pětičlenná 

kontrolní komise. 

 

Ke konci roku 2006 měla naše Tělocvičná jednota Sokol 407 členů. Naše TJ je 

jednou z největších Tělocvičných jednot v župě Havlíčkově. Členskou základnu TJ tvoří 

178 mužů, 92 žen, 29 dorostenců, 15 dorostenek, 72 žáků a 21  žákyň. V TJ Sokol je 

sdruženo 8 oddílů, atletika, házená, nohejbal, stolní tenis, tenis, šachy, volejbal a odbor 

všestrannosti jehož součástí je divadelní soubor.  

A nyní k hodnocení plánu činnosti. 

 

a) rozvoj tělesné výchovy : 

� turnaje a soutěže pro mládež uspořádaly - oddíly atletiky, házené a šachu 

� bylo zajištěno cvičení odboru všestrannosti 
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b) sportovní činnost : 
 

1. Atletika 

� oddíl atletiky uspořádal 25. 6. 2006 již 20. ročník půlmaratónu okolo Nového Veselí, 

kterého se zúčastnilo 50 mužů a 4 ženy. Běhu mládeže na 5 mil 1 dorostenka, na 2 

míle 2 žáci a 2 žákyně, na 1 míli 3 žáci a 3 žákyně, na ½ míle 9 žáků a 3 žákyně, 

všech běhů se celkem zúčastnilo 77 atletů z toho 7 z Nového Veselí. 

2. Házená  

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

� zajistit činnost družstev mužů A - 2. liga Morava jih, postup do 1. ligy,  muži B - 

Jihomoravská liga, starší dorostenci - 2. liga Morava, mladší dorostenci - divize 

Morava jih, postup do 1. ligy Morava, družstva - žáci starší, mladší a minižáci hrají 

s soutěžích - divize Morava jih 

� Oddíl uspořádal turnaje pro žáky, dorostence a muže 

3. Nohejbal 

� zajistil činnost družstva mužů 

4. Stolní tenis 

� oddíl zajistil účast družstva mužů A v okresním přeboru II. třídy, kde se umístil na 1. 

místě a postoupil do okresního přeboru I. třídy a mužů B - okresní soutěž 

5. Šachy 

� družstvo mužů hraje v regionální soutěži 

� byl uspořádán přebor jednoty 

� členové oddílu zajistili činnost kroužku mládeže ve škole, se střídavými úspěchy se 

zúčastňují turnajů mládeže ligy Vysočiny 

� oddíl uspořádal turnaje v bleskové hře pro mládež a dospělé 
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6. Volejbal 

� družstvo mužů se velmi dobře zabydlilo v krajského přeboru kde je po podzimní části 

na 2. místě z osmi účastníků 

� družstvo kadetek je v krajském přeboru na 3. místě mezi osmi družstvy 

� kolektiv žaček se svědomitě připravuje na svá první vystoupení v soutěži 

� 40. ročník tradičního turnaje mužů se uskutečnil pro nepřízeň počasí poprvé ve 

Žďárské tělocvičně v neděli 06. 08. 2006, za účasti 7 družstev 1. Polná, naši 3. místo 

 

c) propagační a výchovná práce : 

� v Novoveselském zpravodaji informujeme o činnosti TJ Sokol a oddílů 

� v okresním a krajském tisku propagujeme činnost tělocvičné jednoty a oddílů 

v rozhlasu a televizi PRIMA zajišťujeme zveřejňováním výsledků oddílu házené 

� většina oddílů již zajišťuje aktualizaci svých internetových stránek 

� výbor TJ a výbory oddílů zajišťují blahopřání při životních výročích aktivních členů 

� divadelní soubor mládeže a dospělých nastudovali a předvedli divadelní hry 

 

d) budovatelská činnost : 

� sportovního areál a sokolovna je průběžně udržovaná v dobrém stavu 

� výbor TJ spolupracoval s OZ při zajišťování podkladů pro stavbu haly a v současné 

době se zúčastňuje kontrolních dnů při stavbě a zařízení haly  

� oddíl házené zajišťuje údržbu hřiště pro házenou a pořádek v šatách a klubovně 

� oddíl nohejbalu a volejbalu zajišťuje údržbu a pořádek na antukových hřištích 

� u volejbalových kurtů byla zbudována tribuna pro diváky 

� volejbalové a nohejbalové kurty byly prodlouženy směrem k sokolovně 
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e) finanční zabezpečení : 

� výbor Tělocvičné jednoty Sokol ve své činnosti vycházel z plánovaného rozpočtu, 

který byl schválen na valné hromadě 31. 3. 2006 

� výbor TJ a výbory oddílů důsledně sledovaly hospodárnost a účelnost svých výdajů 
 

 

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol mimo již uvedenou činnost, která vycházela z 

plánu činnosti, zajišťoval ještě následující úkoly: 

 

� na Župu byl předán statistický výkaz základních údajů, výkaz o členské základně, 

výkaz o hospodaření, výkaz odboru všestrannosti, registrace všech sportovních oddílů  

� na Župu byl předán k doporučení výkaz o kulturní a společenské činnosti se žádostí o 

příspěvek pro divadelní soubor  

� byly předány žádosti župě k doporučení o granty pro oddíl atletiky, házená a volejbal 

� starosta TJ předal na župu a ČOS Praha žádost o příspěvek na údržbu sokolovny 

� výbor TJ posoudil studii na spojovací chodbu mezi halou a sokolovnou a rozhodl o 

její realizaci 

� výbor TJ podal žádost MŠMT o dotaci na spojovací chodbu 

� výbor TJ rozhodl o rozšíření spojovací chodby o kuželnu a sklady 

� výbor TJ doporučil valné hromadě potvrdit žádost o dotaci od ČOS na stavbu kuželny 

� výbor TJ rozhodl o objednání projektu na spojovací chodbu 

� výbor TJ vypsal výběrové řízení na dodavatele spojovací chodby 

� výbor TJ jmenoval komisi pro posouzení nabídek na stavbu spojovací chodby 

� výbor TJ potvrdil rozhodnutí komise na dodavatele spojovací chodba 

� výbor TJ odsouhlasil smlouvu na stavbu spojovací chodby 
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� výbor TJ rozhodl o zahájení stavebního řízení na spojovací chodbu 

� výbor TJ zajistil stavební povolení na stavbu spojovací chodby 

� výbor TJ určil stavebním dozorem Pohanku Josefa 

� MŠMT rozhodlo o udělení dotace na stavbu spojovací chodby 

� pro splnění podmínky obdržení dotací byla prodloužena nájemní smlouva o pronájmu 

hřišť od obce Nové Veselí do roku 2026 

� výbor rozhodl o způsobu a výši pronájmu za sokolík a sokolovnu 

� družstva házené, která zvítězila ve svých soutěžích byla přijata na OÚ se zápisem do 

pamětní knihy 

� sklad pod šatnami byl upraven pro uložení písemností a administrativu 

� starosta TJ podal výboru TJ informace z jednání na předsednictvu  Župy 

� z drobných oprav sokolovny byla dokončena oprava WC 

� oprava parapetů a začištění omítek po výměně oken 

� oprava venkovních omítek a nátěr sokolovny z jihu a západu 

� u WC byly vyměněny okapy a z jižní strany byla provedena oprava okapů 

� byla provedena demontáž teplovzdušných rozvodů a zazdění prostupů 

� bylo provedeno vymalování šaten a oprava maleb v sokolovně 

� byla provedena oprava žaluzií teplovzdušného vytápění sálů sokolovny 

� byla provedena oprava obložení, dveří, stolů, lavic a židliček 

� byl opraven ukazatel skoré a provedena výměna plexiskla u časomíry 

� oddíl házené uspořádal pouťové zábavy 

� v sokolovně bylo doplněno nářadí pro potřebu cvičících a zpracován rozvrh cvičení 

� ČOS předala Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí sokolovnu 

� byl zajištěn vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na sokolovnu 
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� oddíl házené uspořádal Sokolské přebory dorostenců a mužů 

� předsedové oddílů průběžně podávali zprávy o činnosti oddílů 

� pokladník TJ průběžně informoval zástupce oddílů o stavu pokladny 

� výbor TJ rozhodl o výběru členských známek 

� výbor TJ doporučil valné hromadě rozhodnout o založení oddílu cyklistiky 

� v závěru roku byl uspořádán turnaj v bleskovce v šachu za účasti 20 hráčů 

� výbor TJ rozhodl o konání valné hromady TJ Sokol v pátek dne 26. 1. 2007 

 

Finanční prostředky jsou základním předpokladem pro činnost Tělocvičné 

jednoty, oddílů, provoz sokolovny, opravu hřišť a budov. Se zajišťováním finančních 

prostředků byly v loňském roce velké problémy. Nelze předpokládat, že v letošním roce 

bude situace jednodušší.  

Všechny potíže byly překonávány dobrovolnou prací funkcionářů a sportovců 

naší Tělocvičné jednoty. 

Závěrem svého vystoupení bych chtěl poděkovat jménem celé naší Tělocvičné 

jednoty Sokol, za účinnou finanční pomoc všem našim sponzorům z Nového Veselí, ale 

i z okolí, obecnímu zastupitelstvu Nového Veselí, Kotlas a Matějova.  

V neposlední řadě chci poděkovat všem sportovcům, trenérům, cvičitelům a 

funkcionářům oddílů Tělocvičné jednoty, kteří se podílejí na našich sportovních 

výsledcích a reprezentaci nejen naší Tělocvičné jednoty, ale i naší obce Nové Veselí. Na 

úplný závěr jsem si nechal své osobní poděkování, starosty Tělocvičné jednoty Sokol 

všem těm, kteří mi v mé práci  pomáhali. 
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 Plán  činnosti 
 

 

T J  Sokol  Nové  Veselí  na  rok  2007 

Valná hromada  -  26. 1. 2007 
 

 

 

I.   Ú v o d : 
 

Na rok 2007 si plánujeme reálné cíle, které jsme na základě zkušeností schopni 

zabezpečit a následně splnit. 

Výbor Tělocvičné jednoty při sestavování plánu činnosti vycházel z potřeb 

oddílů, odboru všestrannosti a jejich členů. Plán je sestaven s předpokladem na 

dosavadní ekonomické zajištění Tělocvičné jednoty Sokol. V případě zásadních změn 

bude operativně svolána mimořádná valná hromada Tělocvičné jednoty, která bude řešit 

uvedenou problematiku. 

 

 

II.   H l a v n í   ú k o l y : 

a) rozvoj tělesné výchovy : 

� uspořádat turnaje pro mládež - oddíly atletiky, házené, stolního tenisu a šachů 

� zajistit cvičení všech složek odboru všestrannosti 

b) sportovní činnost : 
 

1. Atletika 

� oddíl atletiky uspořádá 21.ročník půlmaratónu okolo Nového Veselí a běhy mládeže 
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2. Házená 

� výbor oddílu zajistí činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

� zajistit činnost družstev mužů, dorostenců a žáků 

� uspořádat turnaje v házené 

3. Nohejbal 

� zahájit činnost družstva mužů 

� uspořádá nohejbalový turnaj 

4. Stolní tenis 

� zajistit účast družstva mužů v okresním přeboru a činnost B družstva 

� pokusit se obnovit činnost kroužku mládeže ve škole 

5. Šachy 

� oddíl zajistí účast družstva mužů v regionální soutěži 

� oddíl šachu uspořádá přebor jednoty 

� zajistit činnost kroužku dětí ve škole a účast na turnajích krajského přeboru mládeže 

� uspořádat turnaje v bleskové hře pro mládež a dospělé 

6. Volejbal 

� zajistit činnost družstva mužů v krajském přeboru 

� zajistit činnost družstva žaček a kadetek 

� bude uspořádán tradiční turnaj mužů 

c) propagační a výchovná práce : 

� zajišťovat propagaci a informovat občany Nového Veselí  o tělovýchovné činnosti v 

Novoveselském zpravodaji 
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� zveřejňováním výsledků v okresním a krajském tisku v rozhlasu a televizi propagovat 

činnost tělocvičné jednoty a oddílů 

� zajistit aktualizaci internetových stránek TJ všemi oddíly TJ 

� zajistit blahopřání při životních výročích aktivních členů TJ 

� divadelní soubor zajistí činnost souboru a divadelního kroužku mládeže 

d) budovatelská činnost : 

� výbor TJ bude zajišťovat stavbu spojovací chodby a kuželny 

� výbor TJ bude pokračovat v budování a údržbě sportovního areálu a sokolovny 

� výbor TJ nadále bude spolupracovat s OZ při zajišťování podkladů pro stavbu haly 

� výbor oddílu házené bude zajišťovat údržbu hřiště pro házenou a pořádek v šatách 

� výbory odd. nohejbalu a volejbalu zajistí údržbu a pořádek na antukových hřištích 

� výbor TJ bude zajišťovat aktivity v souladu se svým rozhodnutím a finančními 

možnostmi TJ Sokol v doporučeném pořadí: 

 
 

1. Provádět průběžně údržbu sokolovny a sportovního areálu. 

2. Realizaci spojovací chodby s kuželnou. 

3. Zajistit kolaudaci hospodářského přístavku a WC - sokolík. 

4. Zateplení stropu sokolovny - protipožární záklop. 

5. Výměna oken na celé sokolovně - zbývá, okna v novém sále a vstupu. 

 

 

e) finanční zabezpečení : 

� výbor TJ bude ve své činnosti vycházet z plánovaného rozpočtu  

� výbor TJ a výbory oddílů budou důsledně sledovat hospodárnost  výdajů, účelnost 

finanční výdajů v návaznosti na schválený  rozpočet 
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Výbor TJ Sokol navrhuje následující rozpočet pro provoz  tělovýchovného zařízení a 

sportovní činnost oddílů na rok 2007. V návrhu jsou uvedeny plánované výdaje 

jednotlivých oddílů s tím, že výbory oddílů dle svého plánu rozčlení položky výdajů : 

 

 Příjem:        Výdaje:   
      

 Členské příspěvky   30.000,-     Provozní náklady 35.000,- 

 Nájemné sokolovna, sokolík 8.000,-     Drobná údržba 10.000,- 

 Reklama   330.000,-     Elektřina, plyn, voda 150.000,- 

 Úroky, přeplatky   1.000,-     Investice 1,460.000,- 

 ČOC - provoz   10.000,-     - spojovací chodba 960.000,- 

 ČOS - údržba   50.000,-     - kuželna 500.000,- 

 Příspěvek obec, OZ  75.000,-    Mzdy 27.000,- 

 Sponzorství, dary 150.000,-     Sociální pojištění 11.000,- 

 Rezerva 700.000,-    Daň 10.000,-

     Pojištění majetku 6.000,- 

 Zůstatek z roku 2006 361.248,48     Spořitelna poplatky 5.000,- 

     
            

 TJ:   1,715.248,48    TJ: 1,714.000,- 
           

 Oddíly:  949.000,-       Oddíly: 949.000,- 
          

 Atletika 25.000,-     Atletika 25.000,- 

 Házená 820.000,-    Házená 820.000,- 

 Nohejbal 1.000,-     Nohejbal 1.000,- 

 Stolní tenis 6.000,-     Stolní tenis 6.000,- 

 Šachy 5.000,-     Šachy 5.000,- 

 Volejbal 70.000,-     Volejbal 70.000,- 

 Odbor všestrannosti 22.000,-     Odbor všestrannosti 22.000,- 
          

Celkem příjem 2,664. 248,48    Celkem vydání  2,663.000,- 
            

 Přebytek   1.248,48     
 

III.   K o n t r o l a    p l á n u     č i n n o s t i : 

� tento plán bude průběžně kontrolován 

� na závěr roku provede kontrolní komise celkovou kontrolu hospodaření a činnosti TJ 
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Z P R Á V A 

 

mandátové  komise  z valné  hromady  

Tělocvičné  jednoty  Sokol  Nové  Veselí  ze  dne  26. 1. 2007 
 

 

Komise byla zvolena ve složení: 

Předseda…………………………………………. 

Členové…………………………………………… 

 

 

Na valnou hromadu TJ bylo pozváno 65 delegátů  s hlasem rozhodujícím. 

 

Na valné hromadě TJ je přítomno...…....….......delegátů, což je……..............%. 

 

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí je usnášení schopná. 

 

 

Na valné hromadě TJ Sokol je přítomno.........…………..... hostů. 

 

 

 

Podpisy členů komise……………………………………………………………………. 
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Z P R Á V A 
 

volební  komise  z valné  hromady 

Tělocvičné  jednoty  Sokol  Nové  Veselí  ze  dne  26. 1. 2007 
 

Komise byla zvolena ve složení: 

Předseda………………………..Členové……………………………………………….. 

Valná hromada rozhodla o způsobu hlasování - volby budou……………..(veřejné-tajné) 

 

Průběh hlasování: 

1. Starosta: Král Jan  Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 

2. Jednatel: Kupová Věra Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 

3. Náčelník: Pohanka Josef Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 

4. Náčelnice: Bártová Marie Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 

5. Vzdělavatel: Sýkora Miroslav Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 

6. Předseda: Štěpánek Luboš Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 
odboru sportu  

7. Člen výboru: Bílek Miloš, Landsman Jiří, Materna Zdeněk, Pohanka Zdeněk, 
Vencelides Jan, Vencelides Jaromír, Veselý Oldřich    

Pro……Zdržel se…...Proti….. 

Uvedení členové byli zvoleni do výboru TJ Sokol. 

8. Kontrolní komise: Dočekal Josef, Křivánek Josef, Jandsman Jan, Stejskal Jan, 
Vencálek Bohuslav          Pro……Zdržel se…...Proti….. 

Uvedení členové byli zvoleni do kontrolní komise TJ Sokol. 

9. Vyslance do výboru župy: Král Jan, Materna Zdeněk, Sýkora Miroslav a 
náhradník Šimůnek Petr        Pro……Zdržel se…...Proti….. 

Uvedení členové byli zvoleni za vyslance do výboru župy. 

10. Do PV župy: Král Jan, Materna Zdeněk, Sýkora Miroslav a Šimůnek Petr  
                  Pro……Zdržel se…...Proti….. 

 Uvedení členové byli doporučeni do předsednictva výboru župy. 
 
 
 

Podpisy členů komise…………………………………………………………………… 
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Z P R Á V A 
 

návrhové komice z valné hromady 

Tělocvičné  jednoty  SOKOL  Nové  Veselí dne  26.  1.  2007 

 

U S N E S E N Í   V A L N É   H R O M A D Y 
 

Komise byla zvolena ve složení: 

Předseda…………………………………………. 

Členové…………………………………………… 

 

Valná  hromada  TJ  schvaluje : 

1. zprávu o činnosti TJ za rok 2006 

2. zprávu o hospodaření 

3. plán činnosti na rok 2007 

4. rozpočet na rok 2007 

5. založení nového oddílu cyklistiky 

6. zprávu mandátové komise  

7. zprávu volební komise  

 

Valná  hromada  TJ  ukládá: 

1. výboru Tělocvičné jednoty, výborům oddílů a všem členům  řídit se ve své 
práci plánem činnosti na rok 2007 

2. výboru Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí požádat o dotaci ČOS na 
stavbu kuželny 

 

 

 

Podpisy členů komise……………………………………………………………………. 
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Volební   kandidátka 
 

voleb valné hromady 

 

Tělocvičné  jednoty  Sokol  Nové  Veselí  ze  dne  26. 1. 2007 
 
 
 
 

1. Starosta:    Král Jan 

2. Jednatel:   Kupová Věra 

3. Náčelník:     Pohanka Josef 

4. Náčelnice:     Bártová Marie 

5. Vzdělavatel:   Sýkora Miroslav  

6. Předseda odboru sportu: Štěpánek Luboš 
 
 

7. Člen výboru:  Bílek Miloš, Landsman Jiří, Materna Zdeněk, 
Pohanka Zdeněk, Vencelides Jan, Vencelides 
Jaromír, Veselý Oldřich 

 

8. Kontrolní komise:  Dočekal Josef, Křivánek Josef, Landsman Jan, 
Stejskal Jan, Vencálek Bohuslav 

 

 

9. Vyslance do výboru župy: Král Jan, Materna Zdeněk, Sýkora 
Miroslav a náhradník Šimůnek Petr 

 

10. Do předsednictva výboru župy: Král Jan, Materna Zdeněk 
Sýkora Miroslav a Šimůnek Petr  

 

Pro informaci, složení odboru sportu: Atletika - Bílek Miloš, Cyklistika - Mikla 
Jiří, Házená - Materna Zdeněk, Nohejbal - Vítek Miloš, Stolní tenis a 
volejbal - Pohanka Josef, Šachy - Sýkora Miroslav, Tenis - Pohanka Leoš 


