
 

Úkoly  na  34.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  26. 01. 2011 

Vyřazené úkoly:  385, částečně 421, 426, 427, 428, 429, částečně 430 a 431 a 432. 
 
 

Aktivity: 

1. Drobná údržba: elektrické vybavení jeviště. 16.07.10 - sdružené finanční prostředky. 
01.09.11 - žádná informace. 26.01.12 - práce zahájeny. 

2. Drobná údržba:  
16.07.10  - nátěr podhledu střechy klubu a výměna čelního prkna. 
01.09.11  - rok 2012 výměna podhledu za umělý a nátěr střechy. 

 
Z: Landsman Jiří 

3. 18.07.03 - Zateplení stropu sokolovny, protipožární záklop, ubytovna.  
19.09.08 -  výbor rozhodl zpracovat studii. Zadání: ubytování pro cca 

40 lidí, šikmá střecha, střešní okna, propojení s halou. 
07.11.08 - studie předložena - výbor TJ Sokol řešení odsouhlasil. 

Z: Pohanka Josef 
     Král Jan 
 
  - dále sledovat  

 
 

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 Petr 

4.  Zajistit vyvěšení termínů tréninků a utkání na sokolovně. Z:Materna,Fejt, K řivánek 

5.  Zpracovat a odsouhlasit provozní náklady na provoz sokolovny, hřiště, 
kuželny, klubovny pro cvičení a kulturu na nový rok. 
26.01.12 - výbor TJ odsouhlasil provozní náklady na rok 2012, provoz 

hřišť 100,- Kč/hod., sokolovna sport 260,- Kč/hod.,  kultura 
5.000,- Kč, sokolík 800,- Kč, člen TJ,  výročí, oslava 400,- Kč, 
kuželna 400,- Kč, 1 dráha 150,- Kč/hod.,  klubovna 400,- Kč, 
člen TJ, výročí, oslava 200,- Kč, výročí 50, 60, 65, 70, 75 a dále. 

Z: výbor TJ, 
     Vencelides Jan 

6.  Oddíly budou zajišťovat pořádání Valné hromady TJ Sokol. Z: výbory oddílů 

7.  Sportovní ples TJ Sokol budou zajišťovat oddíly. Z: výbory oddílů 

8.  Na web městyse do povánek předat informace o utkáních. Z: házená, volejbal a další 

9.  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. 

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 městyse a radu městyse 100. výročí zahájení tělocvičné 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: 03. 06. 2011 

401. Oprava oplocení antukových kurtů.      01.09.11 - vybrán zhotovitel Holoubek. 
15.11.11 - příslib dodavatele, že bude provedeno.               26.01.12 - Splněno. 

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. 
15.11.11 - informace ze Župy podvojné účetnictví je podmínkou pro čerpání všech dotací od MF. 
 Starosta požádá o vysvětlení ČOS. 

 26.01.12 - na ČOS bylo sděleno, že je závazné podvojné účetnictví, může být 
zjednodušené. V současné době jsme přesvědčení, že nejsme 
přímými žadateli a příjemci finančních prostředků od státu. 

 

Úkoly z: 01. 09. 2011 

421. Výbor T ělocvičné jednoty Sokol rozhodl k 100. výročí zahájení tělocvičnéné 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 
 Rozdělení zisku: po 2.000,- Kč cyklistika, divadlo, házená, nohejbal, volejbal, 
  po 500,- Kč stolní tenis a šachy. 

 26.01.12 - starosta poděkoval všem, kteří pomáhali při přípravě, realizaci, úklidu a 
za vzorný průběh plesu k oslavám 100. výročí zahájení tělocvičné činnosti. 

 Zvláště děkujeme jménem celé TJ Sokol Jaroslavu Bílkovi, který k této 
příležitosti věnovat slavnostní prapor se stuhou.  

 Dále děkuje Župě Havlíčkově za darování slavnostní stuhy. 

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. 
26.01.12 - cyklistika již má na webu Městyse své stránky. Nově bod 440. 

431. Oddíly házené a volejbalu zajistí přihlášky nových členů TJ Sokol. 
26.01.12 - cyklistika, divadlo a volejbal                              - Splněno. 

  Oddíl házené zajistí přihlášky nových členů do 31.1. 

 
 
Z: Materna Zdeněk 

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. 

Úkoly z: 26. 01. 2012 

434. Užší výbor se sešel 2x při řešení úkolů finančních a organizačních. 

435. Starosta TJ Sokol důrazně upozornil na povinnost pořadatele 
provést vyúčtování všech akcí. 

 
Z: Mikla, K řivánek 

436. Oddíl kuželky má novou předsedkyni - Věra Krajčovičová a člena výboru - Michal Studený. 



437. Oddíly cyklistiky, házené a vzdělavatelský odbor provedly vyúčtování finanční podpory od 
Župy Havlíčkovy, ČOS a kraje Vysočiny. 

438. Oddíly atletiky, cyklistiky, házené a volejbalu provedli vyúčtování župních grantů od ČOS. 

439. Pokladník TJ podal informaci o finanční situaci TJ Sokol a oddílů k 31. 12. 2011. 

440. Doplnit na web TJ:      
cyklistika         odkaz na aktuální stránky biketrialu  - Mikla Ji ří 
divadlo  alespoň poslední 2 - 3 roky názvy her s uvedením datumu  - ????  
nohejbal  doplnit vítěze turnajů, počtem družstev  - Fejt Stanislav     
stolní tenis  rok vítěz přeboru, nejlepší hráč, počet hráčů - Pohanka Josef  
Mikulášský turnaj   malá kopaná vítězové, počet družstev  - Landsman Jiří 
Turnaj v mariáši   vítězové, počet hráčů  - Materna Zdeněk 

441. Oddíl cyklistiky, házené a volejbalu podal žádost o finanční podporu na odbor sportu ČOS. 

442. Zajistit výměnu FAB u zámků klubovny.  Z: Landsman Jiří 

443. Zajistit opravu zatahovačky a u všech zatahovaček opravu zámků. Z: Vencelides Jan 

444. Oddíl házené uspořádá ke 150. Výročí založení Sokola turnaje minižáků, mladších a 
starších žáků, dorostenců a mužů. 

445. Oddíl házené byl pověřen ČSH uspořádat kvalifikaci o postup na ME dorostenců.  
Účastníci Česko, Dánsko, Řecko, Slovensko. Turnaj proběhne ve dnech 30. – 31.3. a 1.4. 

446. Výbor TJ Sokol rozhodl, že Valná hromada TJ bude v pátek  17. 02. 2012 v 18.00 hodin.  

447. Výbor rozhodl posoudit nabídky na dodávku energií. Z: Štěpánek Luboš 

448. Výbor TJ rozhodl posoudit pojistné smlouvy. Z: Král Jan 

449. Výbor rozhodl posoudit dodavatele sportovního materiálu.  
Schůzka po valné hromadě TJ 

Z: Král, K řivánek, 
     Materna, Mikla 

450. Žádosti o granty ČOS, Župa Havlíčkova předat do 15. 02. 2012 
atletika, cyklistika, házená, volejbal.  

Z: Bílek, Křivánek, 
     Materna, Mikla 

451. Zajistit zaříznutí smrčků do konce března 2012.  Z: Štěpánek Luboš 

452. Pískové hřiště volejbalu úprava dveří. Z: Landsman Jiří 

453. Do ankety sportovec kraje Vysočiny a okresu Žďár nad Sázavou byli přihlášeni:  
házená  ml. žáci 2. Místo MR v házenkářském desetiboji 
  David Šůstek náš hráč hostující v  družstvu mistra republiky Dukla Praha 
volejbal  postup kadetek do 1. Ligy 
biketrial   Michal Pavlík 3. Místo přebor ČR, 3. Místo EP 
cyklistika   Jiří Král 5 km 5. Místo, 1 km a 10 km 6. Místo na speciální olympiádě Atény 

454. Vánoce:   

17.12. Rodinný turnaj dvojic ve volejbale  13 dvojic   1. Materna Zdeněk a Jana 
22.12. Vánoční mariášový turnaj  16 hráčů   1. Vítek Leoš  
26.12. Turnaj v malé kopané     6 družstev   1. Kaplička 
28.12. Turnaj stolního tenisu        10 žáků   1. Potocký František 
  16 neregistrovaných  1. Kupa Jan,   
    8 registrovaných  1. Pohanka Leoš   
29.12. Turnaj v bleskové hře šachu  12 hráčů   1. Zimpl Milan  
30.12. Turnaj v kuželkách  21 hráčů   1. Kupa Jan nejmladší 

455. Byla provedena kompletní revize plynových spotřebičů v sokolovně a kuželně. 

456. Vystěhovat věci z třetí „ staré „ šatny. Z: Materna Zdeněk do 31.1. 

457. Výbor TJ žádá, aby divadlo určilo svého zástupce pro jednání ve výboru TJ. 
 

Příloha: výbor 2012                                            Zapsal: Jan Král 


