
 

Úkoly  na  35.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  18. 05. 2012 
 

Vyřazené úkoly: 339, 401, 428, 429, 430, 432 a 433. 
 
 

Aktivity: 
1. Drobná údržba: elektrické vybavení jeviště.              16.07.10 - sdružené finanční prostředky. 

01.09.11 - žádná informace.                            26.01.12 - práce zahájeny.                            18.05.12 - Splněno. 

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. 
18.05.12 - zpracovat výběrové řízení, realizovat. 

 
 
 
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: 18.05.12 - doplněn úkol 10 

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 

 10. Sledovat termíny kontrol a revizí dle zadání. 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: 17. 09. 2010 

366. Sokol požádal Městys o doplnění časomíry v hale, dle pravidel házené. Z: Hladík 



Úkoly z: 03. 06. 2011 
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 demo. 
15.11.11 - informace ze Župy podvojné účetnictví je podmínkou pro čerpání všech dotací od MF.   

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

Úkoly z: 01. 09. 2011 
421. 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 
431. Oddíly házené a volejbalu zajistí přihlášky nových členů TJ Sokol. 

26.01.12 - cyklistika, divadlo a volejbal. Oddíl házené zajistí přihlášky členů do 31.1.  
- Splněno. 
Z: Materna Z. 

Úkoly z: 26. 01. 2012 
434. Užší výbor se sešel 2x při řešení úkolů finančních a organizačních. 

435. Starosta důrazně upozornil na povinnost provést vyúčtování všech akcí. Z: Mikla 
436. Oddíl kuželky má novou předsedkyni - Věra Krajčovičová a člena výboru - Michal Studený. 

437. Oddíly cyklistiky, házené a VO provedly vyúčtování 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         - Spněno. - Mikla Ji ří 
divadlo  alespoň poslední 2 - 3 roky názvy her s uvedením dat     - ????  
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.                                                    - Splněno. Z: Landsman Jiří 

443. Zajistit opravu zatahovačky a u všech zatahovaček opravu zámků. Z: Vencelides Jan 
444. Házená uspořádala ke 150. Výročí založení Sokola turnaje mini, 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. 
18.05.12 - provést kontrolu jisti čů a změnit jejich hodnotu. 

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, K řivánek, 
     Materna, Mikla 

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

452. Pískové hřiště volejbalu úprava dveří.                                                        - Splněno. 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 žák 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.                                               - Splněno. Z: Materna Zdeněk do 31.1. 

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

 

Úkoly z: 18. 05. 2012 

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

459. Nejlepší sportovec okresu Žďár nad Sázavou pro rok 2011, vyhlášení v městském divadle 
ve Žďáře nad Sáz. 2.3. 2012 mládež kolektiv 2. místo mladší žáci házená, hendicapovaný 
2. místo Jiří Král cyklistika, dospělí jednotlivci 10. místo David Šustek házená. 

460. Anketa sportovec kraje Vysočina pro rok 2011, vyhlášení v Zámku Polná 17.04.2012 
v kategorii kolektivů dostaly nejvíce hlasů naše volejbalové kadetky a v kategorii 
zdravotně postižených sportovců zvítězil Jiří Král cyklistika. 

461. Byla provedena kompletní revize elektro v sokolovně, kuželně a házenkářském klubu. 

462. TJ Sokol oddíl házené navrhl v šatnách instalovat vířivou vanu. 
Zpracovat projekt. Finanční zajištění ze sdružených prostředků. 

Z:  Materna Zdeněk 

463. Oddíl volejbalu požádal starostu Městyse o zajištění tují k vysázení kolem plážového hřiště. 

464. Starosta TJ připomněl postřik proti plevelům. Z: Sýkora, Pazdera 

465. Třetí šatna bude sloužit k přespání našim členům. 

466. Sýkora podal informaci o průběhu Valné hromady Župy Havlíčkovy. 

467. Výbor odsouhlasil návrh Štěpánka na předání spotřeby energií na 
Župu Havlíčkovu.                                                                - Splněno. 

Z: Král Jan 

468. Štěpánek informoval o nabídce na instalaci sluneční elektrárny na 
střeše sokolovny. Výbor doporučil kontakt. 

Z: Štěpánek Luboš 

469. Zaslat poptávku na sluneční elektrárnu na DEL. Z: Štěpánek Luboš 

470. Z důvodu zlepšení stavu v sokolovně zajistit uklizečku. Z: Pavlík Vladimír  

471. Atletika - 26. ročním půlmaratónu okolo N. Veselí 24.6.2012 start v 9.30, žádost o organiz. pomoc. 

472. Pokladník podal zprávu o výběru členských známek a o stavu financí oddílů a TJ. 

473. V přípravě je elektronický kalendář pro informaci o obsazení haly, posilovny, kuželny, 
klubu, sokolovny, sokolíku a hřišť volejbalu, nohejbalu, házené a plážového volejbalu. 

475. 15. pochodu otevření pramene Oslavy 1.5.2012 se zúčastnilo rekordních 92 účastníků. 

476. V letošním roce výbor TJ dává jubilantům pamětní stříbrnou minci ke 150. výročí ČOS. 

477. Byly vyřešeny všechny požadavky na doplnění klíčů k sokolovně. 
Zapsal: Jan Král 


