
 

Úkoly  na  23.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  15. 10. 2009 
 

Vyřazené úkoly: 158, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 275 a 276. 
 

Aktivity: 

1. Drobná údržba:  - připravit rekonstrukci osvětlení sálů sokolovny. 
- 19.09.08 - opravit vstup do šaten. 

- zabetonovat kraj chodníku u zábradlí. 

Z: Král 
Z: Vencelides Jan 

2. 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: Pohanka Josef 
T: 15. 12. 2004 

 
 

Trvalé úkoly:  

1.  Léto: Udržovat zeleň.               Zima: Udržovat přístup k sokolovně. Z: Vencelides Jan 

2.  Zajistit postřik proti plevelům na hřištích, chodnících a dráze. Z: Sýkora, Pazdera 

3.  V září, rozvrh cvičení v sokolovně a doplnit nářadí. Z: Šimůnek 

4.  Provádět kontroly cvičení v sokolovně. Z: výbor TJ 

5.  Zajistit vyvěšení termínů tréninků a utkání na sokolovně. házená, nohejbal, volejbal 

6.  Zpracovat a odsouhlasit provozní náklady na provoz sokolovny, 
hřiště, kuželny pro cvičení a kulturu a na nový rok. 

Z: Vencelides Jan, 
výbor TJ 

 

Úkoly z: 29. 04. 2005 

27. Zpracovat výsledky stol. tenisu.(přebor TJ, historie).         Z 21.09.01 Z: Pohanka Z. 

31. Zajistit archivaci dokumentů odd. a informace na internet. Z 01.09.03 Z: Fejt, Pohanka  
 

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: 29. 12. 2007 

173. Zpracovat statistiku oddílu cyklistiky - papír, internet. Z: Mikla Ji ří 
 

Úkoly z: 07. 11. 2008 

241. Zajistit opravu schodů do kuželny od hřiště. 
23.01.09 - Zvážit možnost zalomení plotu. 12.06.09 - Zalomení plotu. 

Z: Landsman Jiří 
Splněno 



Úkoly z: 12. 06. 2009 

268. Starosta TJ požádal radu Městyse o navrácení pozemku pod a za kuželnou  do vlastnictví TJ 
s tím, že bude zapsáno věcné břemeno, včetně přístupové komunikace, která je ve vlastnictví TJ, 
na možnost vstupu a oprav kanálů. Výbor TJ Sokol jednání schválil. 

271. Předseda odd. atletiky požádal o účast při organizaci 23. ročníku Půlmaratónu, neděle 28.06. 
10.09.09 - účast 75 mužů, 8 žen, 2 dorostenci, 7,1 km 2 ženy, 2,6 km st.ž 2, žky. 1, 1,3 km ml.ž. 
6, žky. 5, 650 m žnejml. 5 a žky. 2, 180 m mini žky. 3, celkem 111 atletů z N. Veselí 9. 

272. Prověřit možnost uplatnění pojistky u Podnikatelské poj. - stržené svody a střecha. 
10.09.09 - hlášení o pojistné události předáno. 

Z: Král 

277. Oddíly, které neodevzdaly členské příspěvky: házená, kuželky, OV - ženy a ST - Pohanka L. 
15.10.09 - zbývá kuželky, OV - ženy a ST Pohanka L. 

 

Úkoly z: 10. 09. 2009 

278. Muži házené se probojovali do 1. ligy, výbor TJ gratuluje k úspěchu. V pátek 04. 9. 2009 v 17.30 
byli přijati starostou obce v obřadní síni Městyse, zápis do pamětní knihy a dostali pamětní list. 

279. Užší výbor TJ se sešel 3x při řešení naléhavých úkolů finančních a organizačních, při výběrovém 
řízení, vyplňování hlášení pojistných událostech, rozšíření prací na střeše sokolovny - bod. č.265. 

280. B.265, zajistit opravu a revizi hromosvodů, oplechování komínu a krytku na stožár. Splněno Z: Vencelides Jan 

281. Kraj Vysočina provedl kontrolu čerpání dotace KCTM házené za rok 2008, vše v pořádku. 

282. Uzamčení pramene Oslavy proběhne 28.10.2009 v 9.30, výbor TJ zve všechny příznivce. 

283. Dotace Kraje Vysočina mládež: C-1.300, H-16.900, ST-300, Š-2.200, V-3.800 a D-1.300. 

284. 5.9. Veselský pohár ve Veselí nad Lužnicí, volejbal B na 5. a A na 6. místě, Dana Melicharová 
byla nejlepší hráčka, ruské kuželky 3. místo, vrh koulí 5. místo, fotbal bez naší účasti. 

285. Zpracovat rozpis cvičení 2009 - 2010.                                      Splněno Z: Šimůnek 

286. Pokladník TJ podal kompletní informaci o stavu financí TJ a jednotlivých oddílů. 

287. Při akcích v sokolovně zajistit důsledné třídění odpadu. 

288. Úřad Městyse zajistil antuku. V případě potřeby je možné použít na antuková hřiště. 

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, dále o vybavení posilovny. Dle 
informace ze stavebního úřadu o ohlášení stavby. Sokol pronajme posilovnu v hale. 
15.10.09 - Dohoda o společném postupu byla potvrzena na jednání rady 06.10.2009. 

299. Předat podklady od akce Rozhodni se sám jednatelce TJ ( rozpis, výsledky ). Z: Materna 
 

Úkoly z: 15. 10. 2009 

300. Správce sokolovny provedl opravu venkovních omítek, nátěrů dveří, okapů a parapetů. 

301. Bylo provedeno umytí oken v celé sokolovně. 

302. Před pouťovými zábavami byly provedeny ochranné nátěry podlah sokolovny. 

303. Oddíl házené zajistil uspořádání pouťových zábav. 

304. Bylo provedeno vyúčtování Župního grantu, oprava okapů. 

305. Volební období pro všechny orgány ČOS je tříleté, volby proběhnou v roce 2010. 

306. Bylo rozhodnuto o pořádání sportovního plesu oddílů TJ Sokol v sobotu 19.12.2009. 

307. Pokladník TJ podal kompletní informaci o stavu financí TJ a jednotlivých oddílů. 

308. Předseda oddílu házené informoval o výsledcích družstev a novém vebu ČSH. 

309. Předseda oddílu stolního tenisu informoval o účasti družstva mužů v OP II.tř.-„B“nehraje. 

310. Př. odd. volejbalu, od13.10.2009 uvolněn z výboru Pohanka Josefa ml. a kooptován Chlubna Petr. 

311. Jednatelka a hospodář provede kontrolu a aktualizaci Staveb a materiálového zabezpečení. 
 

Zapsal: Král Jan 


