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Zpráva  o  činnosti 
  

T J  Sokol  Nové  Veselí  za  rok  2013  

  

Valná hromada  -  11. 4. 2014 

 

I.   Ú v o d : 

Vážení hosté, sportovci a sportovní přátelé, 

činnost Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí byla v roce 2013 řízena 13-ti členným 

výborem Tělocvičné jednoty, který byl zvolen na valné hromadě 23. března 2013. Výbor 

Tělocvičné jednoty se ve své práci řídil usnesením valné hromady TJ Sokol z 

23. 3. 2013 a schváleným plánem činnosti. Na práci Tělocvičné jednoty se dále podílela 

pětičlenná kontrolní komise. Výbor Tělocvičné jednoty v uplynulém období jednal 5 x a 

v užším složení jednali členové výboru na řešení konkrétních problémů, které bylo nutno 

bezodkladně řešit celkem 19 x. Dále se na činnosti výboru TJ Sokol podílí předsedové 

oddílů a poradci.  

 Sokolovna, která za posledních 25 let doznala podstatných změn a na svém 

objemu výrazně nabyla a je v dobrém stavu. Po celou dobu a i do budoucna je kulturním 

stánkem, který slouží celé obci. Pohledem na rozvrh cvičení je skutečnost, že sokolovna 

je plně využita a oddíly se po vzájemné dohodě musí ve svých požadavcích dokonce 

uskromnit. 

 

Ke konci roku 2013 měla naše Tělocvičná jednota Sokol 616 členů. Naše TJ je 

největší Tělocvičná jednota v župě Havlíčkově a v kraji Vysočina je dle dostupných 

informací druhou největší sokolskou jednotou. Členskou základnu TJ tvoří 261 mužů, 

126 žen, 53 dorostenců, 27 dorostenek, 97 žáků a 52  žákyň. V TJ Sokol je sdruženo 
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9 oddílů. Nejvíce členů má oddíl házené 341, dále volejbal 100 členů, cyklistika 46 

členů, šachy 44 členů, následují stolního tenis 41 členů, kuželky 40 členů, atletika 17 

členů, nohejbal 15 členů a tenis 10 členů. V odboru všestrannosti je 107 členů v 

divadelním souboru pracuje 39 členů a součástí Věrné gardy je 47 členů.  

 

II.   H l a v n í   ú k o l y : 

 

a) rozvoj tělesné výchovy : 

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

stolního tenisu, šachu a volejbalu 

� bylo zajištěno cvičení odboru všestrannosti 

� Věrná garda uskutečnila tři vycházky k pramenu Oslavy: odemknutí pramene Oslavy 

64 účastníků, kontrola pramene 58 účastníků a zamknutí pramene 75 účastníků, 

celková účast 169 turistů  

 

b) sportovní činnost : 
 

s činností jednotlivých sportovních oddílů nás seznámí předsedové oddílů 

 

níže uvedené pouze pro informaci 

 

Jednotlivé oddíly podávají samostatnou zprávu o své činnosti 

1. Atletika 

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

� oddíl atletiky uspořádal 30. 6. 2013 již 27. ročník půlmaratónu okolo Nového Veselí, 
který se uskutečnil na trati Nové Veselí - Újezd. Tohoto závodu se zúčastnilo 
88 mužů, 17 žen, 7 km příchozí 6 mužů, 6 žen, vložené závody pro mládež s účastí 
38 atletů,  dorostenci 2,6 km 2, 1,9 km st. žáci 3 žáci a 2 žákyně, 1,3 km ml. žáci 6 a 
3 žákyň, 650 m nejml. žáci 6 a 2 žákyně, 200 m předškoláci žáci 9 a žákyně 5, 
celkem 155 z Nového Veselí 14 
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2. Cyklistika  

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

3. Házená  

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

4. Kuželky  

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

� oddíl se v roce 2013 rozšířil o 5 nových členů, kteří se zúčastňují turnajů a soutěží 

� turnaj o pohár starosty Městyse, jehož součástí byl přebor TJ, z 13. účastníků se stala 
vítězem a přeborníkem TJ Sokol Martina Mokrá 

5. Nohejbal 

� zajistil rekreační činnost družstva mužů 

6. Stolní tenis 

� oddíl zajistil účast „A“ družstva mužů v okr. přeboru II. třídy, kde skončil 8. z 10. 

� „B“ družstvo v okr. přeboru V. třídy skončilo na 1. místě z 10. účastníků a postupuje 

� „C“ družstvo v okr. soutěži skončilo na 4. místě z 12. účastníků 

� velkým přínosem pro oddíl je účast mládeže v krajských a republikových soutěží 

7. Šachy 

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

� družstvo mužů hraje v regionální soutěži sever, kde skončilo na 4. místě 

� přebor TJ za rok 2013 1. z 12. hráčů po 18. Miloslav Zikuška, pro zajímavost pro rok 
2014 se stal v 75.letech Miloslav Zikuška Přeborníkem TJ Sokol již po 19. 

� 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 

8. Tenis  

� výbor oddílu zajišťoval pouze rekreační činnost oddílu 

9. Volejbal 

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 
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c) propagační a výchovná práce : 

� v Novoveselském zpravodaji informujeme o činnosti TJ Sokol a oddílů 

� v okresním a krajském tisku v rozhlasu a televizi propagujeme činnost TJ a oddílů  

� většina oddílů již má internetové stránky, výbor TJ apeluje na většinu oddílů, aby své 

stránky aktualizovaly a informovali o výsledcích v kategorii žáků 

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

� divadelní soubor nastudoval dvě divadelní hry, režie Jaroslav Bílek divadelní hra 

Vojnarka 4x, režie Jana Stehlíková divadelní hra Kdosi brousí nad Paďousy 3x  

 

d) budovatelská činnost : 

� byly provedena nátěry laviček a plotů 

� byly opraveny svody ze střechy klubu 

� v uplynulém období se podařilo opravit sprchy v šatnách 

� po delší době se nám podařila investiční akce za pomoci Městyse Nové Veselí a Kraje 

Vysočina vybudovat atletickou dráhu s tartanovým povrchem a doskočištěm 

� sportovního areál a sokolovna je průběžně udržovaná v dobrém stavu 

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

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

 

e) finanční zabezpečení : 

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

který byl schválen na valné hromadě 23. 3. 2013 

� vzhledem k finančním potížím při zajišťování provozu sokolovny a sportovního 

areálu, výbor TJ rozhodl, že se oddíly musí finančně podílet na nákladech na provoz 



_______________________________________________________________________ 

Valná hromada TJ SOKOL                                                                     11. 4. 2014 7

 

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

� tento plán byl průběžně kontrolován 

� na závěr roku provedla kontrolní komise celkovou kontrolu hospodaření a činnosti TJ 

� 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: 

� výbor TJ odsouhlasil provozní náklady na rok 2013 na provoz  hřišť, sokolovny, 

sokolíku, kuželny a klubovny 

� výbor TJ odsouhlasil oddílové příspěvky 

� byly vyřešeny všechny požadavky trenérů a cvičitelů na doplnění klíčů k sokolovně 

� TJ požádala o finanční podporu akce atletická dráha s doskočištěm MAS Havlíčkův 

kraj, kde jsme neuspěli. Dále jsme požádali Kraj Vysočina, který tuto akci podpořil. 

Zásadní podpora byla od Městyse Nové Veselí s tím, že dráhu bude využívat ZŠ, celá 

akce byla dokončena ve stanoveném termínu 

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

základně mládeže, výkaz o hospodaření, výkaz odboru všestrannosti, výkaz o 

vzdělavatelské činnosti a byla provedena registrace všech sportovních oddílů 

� na ČOS byly zaslány žádosti na finanční podporu pro házenou a volejbal 

� byly předány žádosti župě o granty pro oddíl atletiky, házené a volejbalu 

� předseda odboru sportu a předseda oddílu házené podali žádost o grant na kraj 

Vysočina - krajského centra talentované mládeže 

� kontrolní komise zastupitelstva Městyse provedla kontrolu čerpání příspěvku na 

činnost TJ Sokol za rok 2013, kontrola byla bez připomínek 
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� výbor TJ rozhodl o zastupování statut. zástupců a zvolil další funkce ve výboru TJ 

� Výbor jmenoval poradce Hladík P., Křivánek Z., Pavlík V. a Vencelides Jaromír 

� oddíl nohejbalu zvolil výbor: předseda Chlubna Ivo, místopředseda Chalupa 

Stanislav, pokladník Vítek Miloš 

� oddíl házené zvolil výbor: předseda Materna Zdeněk, 8.5. bylo provedena volba 

funkcí ve výboru: Jiří Chalupa - místopředseda VOH, Luboš Štěpánek - finance, 

Miloš Bílek  - organizační pracovník, Miroslav Chlubna - propagace,  Pavel Hladík - 

metodik, Jiří Landsman - hospodář,  Radek Beneš - granty, Petr Němec - fan club, 

Jaroslava Šůstková - pokladník, Petr Danihel - člen OK, Martin Řeháček - člen PK, 

web, Michaela Valoušková - členka PK, Tomáš Augustýn - člen MK, Jan Krejz - člen  

MK, František Bělík - člen HK, Milan Šedý - člen O a HK 

� bylo provedeno kompletní vyčištění kanalizace sokolovny 

� v anketě o nejlepšího sportovec okresu Žďár nad Sázavou pro rok 2012, kolektivy 

házené, mládež ml. dorost 2. místo a dospělí 3. místo 

� odd.házené uspořádal 10.5. utkání ve volejbalu STAR ČR muži - Brasil U 19 (2:3) 

� 17. až 19.5. proběl kvalifikační turnaj o postup na Mistrovství Evropy juniorek 

házené 2013 za účastní družstev České republiky, Maďarska, Ukrajiny a Izraele 

� starosta Městyse pozval členy TJ Sokol na oslavu 450-ti let Nového Veselí, ve dnech 

15.-16. 06. 2013, na pořádání se aktivně podíleli členové divadelního souboru 

� starosta TJ a členové výboru poděkovali sestře Věře Kupové za dlouholeté a pečlivé 

vedení knihy zápisů a za odvedenou práci ve funkci jednatele TJ Sokol Nové Veselí 

� byl proveden nátěr stojanů kol, plotů a laviček 

� TJ Sokol podepsala dohodu s Městysem o využití pozemku TJ na chodník pro 

přechod silnice 
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� ČSH provedl kontrolu čerpání finančních prostředků na klubové centrum žactva 

� do oddílu kuželek se přihlásili čtyři kuželkáři, kteří se budou starat o provoz kuželny 

� výbor TJ doplnit poradce o Vrkoče Zdeňka za oddíl kuželek a Vencálka Libora za 

oddíl stolního tenisu 

� byl zpracován a vyvěšen provozní řád pro používání sprch 

� při kontrole střechy nad vstupem a WC bylo zjištěno poškození krytiny. Bylo 

vypsáno výběrové řízení a u vítěze, firma Ruber Václav, byla objednána oprava 

� byla zpracována žádost o strojní investice - doplnění ukazatele ve Sportovní hale 

� byla provedena oprava podlahy sálu sokolovny 

� bylo provedeno proškolení předsedů a zástupců oddílů s prací na novém webu TJ 

� výbor schválil žádost paní Pospíšilové o povolení stavby, odvod dešťové vody, přes 

pozemek TJ 

� výbor uvolnil z funkce poradce Pavla Hladíka a potvrdil Ludvíka Valouška 

� byla provedena oprava dešťových svodů z klubu 

� výbor TJ rozhodl o výši příspěvků oddílů na úhradu provozních nákladů TJ 

� oddíl házené uspořádal pouťové zábavy 

� bylo provedeno blokování okenních křídel v sokolovně 

� byla uzavřena dohoda s MS Nové Veselí - Matějov o společném pořádání pochodů 

k prameni řeky Oslavy 

� 30.6. proběhlo slavnostní přijetí sportovců a zápis do pamětní knihy městyse, 

kolektivy házené, starší žáci 2. místo na přeboru republiky a dospělí 3. místo v 1. lize 

� výbor TJ byl průběžně informován o činnosti jednotlivých oddílů 

� pokladník TJ průběžně informoval zástupce oddílů o stavu pokladny 
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� Pro informaci, Vánoční akce: 
 

15.11.-8.12. kuželna  přebor TJ Sokol na 2 x 50 hodů 1.Deyssing, Filipová Jiřina, Mokrá 
07. 12.  sokolovna taneční zábava - oddíl cyklistiky 
12. 12.  hala volejbal Challange cup Brno - Belgie 
14. 12. v 15:00 hala házená Čechy - Morava, ženy 15:00, muži 17:00 
15., 21., a 29. 12. sokolovna divadlo Kdosi brousí nad Paďousy 
21. 12. v 19:00 hala turnaj v mariáši 1. Pytlík František 
22. 12. v 14:00 hala     turnaj rodinných dvojic ve volejbal 1. Materna Zdeněk+Tereza 
22. 12. v 15:30 sokolovna Vánoční koncert hudba Vencelides 
26. 12. v 08:30 hala turnaj v malé kopané 1. N.V. Dvůr 
28. 12. v 09:00 sokolovna přebor TJ Sokol ve stolním tenisu 1. Kupa Jan 
28. 12. v 15:00 Sokolík Mem. M.Holcmana, blesková hra šachy 1. Bílek Roman 
29. 12. v 12:30 kuželna Turnaj o pohár starosty Městyse, př.TJ 1. Mokrá Martina 
29. 12.  Sokolík hudba Vencelides 

� bylo provedeno vyúčtování grantů ČOS oddíly atletiky, házené a volejbalu 

� bylo provedeno vyúčtování příspěvků pro oddíl házené od ČOS 

� bylo provedeno vyúčtování příspěvku dotace na opravy Župa Havlíčkova a od Kraje 

Vysočina, Župa Švecova a od kraje Vysočina na KCTM házené 

� byla podepsána smlouva na stravování a ubytování sportovců se ZŠ 

� výbor TJ odsouhlasil provozní náklady na rok 2014 na provoz  hřišť, sokolovny, 

sokolíku, kuželny, klubovny a vířivky, na základě doplněných informací bude nutné 

tyto náklady znovu objektivně posoudit 

� předseda TJ informoval výbor: Biketrial Nové Veseli je od 11.3.2011 samostatný 

spolek. Biketrial požádal TJ o pronajmutí Kačenárny a možnost postavení srubu 

s přístavkem. Výbor TJ rozhodl: TJ Sokol požádá Městys o možnost postavení srubu 

s přístavkem spolkem Biketrial Nové Veselí. O pronajmutí Kačenárny Biketrialu 

rozhodne výbor TJ po předložení návrhu smlouvy 

� ZŠ věnovala vyřazenou velkou smažící pánev do Sokolíku, pánev je zprovozněna 

� výbor rozhodl, že Valná hromada TJ bude v sobotu 11.2.2012 v 18.00 hodin, delegáti 

dle počtu členů oddílu: T - 1, A, K, N - 2, Š - 3, C, ST - 4, V - 5, OV - 8 a H - 20 
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Rok 2013 potvrdil, že práce vedení oddílů byla zodpovědná a na dobré výsledky 

z minulých roků dokázaly navázat. 

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. Za této situace musím znovu naléhat na vedení oddílů, aby své 

výdaje zvažovali co nejzodpovědněji. 

V následujícím období nás čeká nelehký úkol. Transformace naší Tělocvičné 

jednoty ve spolek dle nového občanského zákoníku. Pro celkové zjednodušení registrace 

TJ Sokol si dovoluji navrhnout Valné hromadě zeštíhlení výboru jednoty ze 13 na 9 

členů. Výbor TJ by byl následující: starosta Jan Král, místostarosta  Jiří Landsman - 

zástupce starosty, jednatel Marie Bártová, hospodář Zdeněk Materna - zástupce 

jednatele, členové výboru - Ivo Jonák, Zdeněk Pohanka, Petr Šimůnek, Jan Vencelides a 

Luboš Štěpánek. Kontrolní komise: předseda Jan Landsman, členové - Josef Křivánek a 

Miroslav Sýkora. 

Dále doporučuji valné hromadě, aby rozhodla, že poradce výboru TJ je: Kateřina 

Neuerová, Jana Stehlíková, Josef Dočekal a Bohuslav Vencálek. 

Všechny potíže byly překonávány díky dobrovolné práci funkcionářů a sportovců 

naší Tělocvičné jednoty. 

Závěrem svého vystoupení bych chtěl poděkovat jménem celé naší Tělocvičné 

jednoty Sokol a za účinnou finanční pomoc všem našim sponzorům.  

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 Sokol, ale i našeho Městyse 

Nové Veselí. 

Na úplný závěr jsem si nechal své osobní poděkování všem, kteří mi v mé práci 

pomáhali. 
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 Plán  činnosti 
 

T J  Sokol  Nové  Veselí  na  rok  2014 

 

Valná hromada  -  11. 4. 2014 
 

 

I.   Ú v o d : 
 

 

Na rok 2014 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, vzdělavatelského odboru 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 

Sokol, 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, stol. tenisu, volejbalu a šachů 

� zajistit cvičení všech složek odboru všestrannosti 

� zajistit vycházky k prameni Oslavy 
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b) sportovní činnost : 
 

sportovní oddíly pracují dle vlastního plánu činnosti, který zpracují výbory oddílů 

 

c) propagační a výchovná práce : 

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

Novoveselském zpravodaji 

� 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 pokračovat v budování a údržbě sportovního areálu a sokolovny 

� 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 dle finančních možností připravovat dokončení servisu pro sportovce, 

sauna a studie ubytovny nad kuželnou 

 

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 2014. V návrhu jsou uvedeny plánované výdaje 

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

 

Příjem:      Výdaje:   
            

601  reklama 55 000,00   501  provozní náklady 20 000,00 

602  úrok, přeplatky 1 000,00   502  drobná údržba 37 000,00 

603  provoz, údržba ČOS 60 000,00   503  elektřina, plyn, voda 260 000,00 

604  členské příspěvky 90 000,00   504  mzdy, soc.poj., daň 42 000,00 

605  dotace 50 000,00   505  údržba, investice 120 000,00 

606  příspěvek Městys 155 000,00   506  ČS, pojiš., čl. znám. 42 000,00 

607  dary sponzoři 30 000,00       
            

TJ:    441 000,00    TJ: 521 000,00 
           

 Oddíly: 2 815 000,00    Oddíly: 2 799 000,00 
            

 Atletika 10 000,00    Atletika 10 000,00 

 Cyklistika 10 000,00    Cyklistika 30 000,00 

 Házená 2 472 000,00    Házená 2 420 000,00 

 Kuželky 10 000,00    Kuželky 10 000,00 

 Nohejbal 5 000,00    Nohejbal 7 000,00 

 Stolní tenis 9 000,00    Stolní tenis 12 000,00 

 Šachy 5 000,00    Šachy 11 000,00 

 Volejbal 260 000,00    Volejbal 262 000,00 

 Odbor všestrannosti 19 000,00    Odbor všestrannosti 19 000,00 

 Divadlo 15 000,00    Divadlo 18 000,00 
            

 zůstatek z roku 2012 86 904,19       
            

Celkem příjem 3 342 906,19    Celkem vydání  3 320 000,00 
            

 Přebytek 22 906,19             

 

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  11. 4. 2014 
 

 

Komise byla zvolena ve složení: 

Předseda: Luboš Štěpánek 

Členové:   Jan kupa, Ivo Chlubna 

 

 

Na valné hromadě TJ je přítomno 33 z 51 delegovaných členů, což je 65 %. 

 

 

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí je usnášení schopná. 

 

 

Na valné hromadě TJ Sokol jsou přítomni 4 hosté. 

 

 

 

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

návrhové komice z valné hromady 

Tělocvičné  jednoty  SOKOL  Nové  Veselí dne  11.  4.  2014 

 

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: Petr Šimůnek 

Členové:   Miloš Bílek, Josef Pohanka 

Valná hromada rozhodla o složení statutárního orgánu výboru TJ a kontrolní komise: 

1. výbor TJ - starosta Jan Král, místostarosta  Jiří Landsman - zástupce starosty, 
jednatel Marie Bártová, hospodář Zdeněk Materna - zástupce jednatele, členové 
výboru - Ivo Jonák, Zdeněk Pohanka, Petr Šimůnek, Jan Vencelides a Luboš 
Štěpánek 

2. KK - předseda Jan Landsman, členové - Josef Křivánek a Miroslav Sýkora 

Valná  hromada  TJ  ukládá: 

1. výboru Tělocvičné jednoty, výborům oddílů a všem členům řídit se ve své práci 
plánem činnosti na rok 2014 

2. Starosta TJ SOKOL Jan Král ve spolupráci s Mgr. Janou Smékalovou uspořádají 
dodatečnou oslavu zahájení činnosti TJ Sokol v Nové Veselí. Termín do 31.12.2014. 

Valná  hromada  TJ  schvaluje : 

1. zprávu o činnosti TJ za rok 2013 

2. zprávu o hospodaření za rok 2013 

3. plán činnosti na rok 2014 

4. rozpočet na rok 2014 

5. zprávu mandátové komise 

6. volbu vyslanců, delegátů a náhradníků na VH Župy 
 Jan Král, Marie Bártová, Zdeněk Materna, Petr Šimůnek, Miroslav Sýkora 

7. poradci výboru - Kateřina Neuerová, Jana Stehlíková, Jos. Dočekal a Boh. Vencálek 

8. zprávu návrhové komise - usnesení valné hromady 
 
 
 
 

Podpisy členů komise………………………………………………….. 


