
 

Úkoly  na  38.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  17. 12. 2012 
 

Vyřazené úkoly: Aktivity 1. částečně 3., 4. a 5., Trvalé úkoly 3, částečně 443, 447, 448, 457, 480, 
 489, 490, 491, 496 a 500. 

 
 

          Aktivity: 17.12.12 - doplněn úkol č. 3 

1. Drobná údržba:  
06.10.12 - do oken sokolovny doplnit blokování okenních křídel, nátěr 

stojanů kol, zajistit výměnu žlabů a svodů u klubu. 

 
Z: Landsman Jiří 

2. 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  

3. 17.12.12 - zpracovat projekt na opravu sociálního zařízení v šatnách, 
včetně 2. části Najman P., koordinace Landsman, Materna. 

Z: Landsman Jiří 
 Materna Zdeněk 

 
 

         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. 
17.12.12 - výbor TJ odsouhlasil provozní náklady na rok 2013, antukové 
hřiště 100,- Kč/hod., s umělým povrchem 300,- Kč/hod., sokolovna sport 
260,- Kč/hod., jiné 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, vířivka 
pro oddíl 200,- Kč/hod.,pro člena TJ 300,- Kč/hod..  

Z: výbor TJ, 
      
Vencelides Jan 
 

Neuerová 
Kateřina 

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. 
20.07.12 - Zpracovat žádost na strojní investici od ČOS. 

Z: Hladík 
Z: Materna  

Úkoly z: 26. 01. 2012 

443. 06.10.12 - doplnit z obou stran zatahovaček madla na zavírání. Z: Vencelides Jaromír 



440. web TJ: cyklistika        alespoň odkaz na aktuální stránky biketrialu   - Mikla Ji ří 
 nohejbal  doplnit vítěze turnajů, počtem družstev  - Fejt Stanislav     
 stolní tenis  rok vítěz přeboru, nejlepší hráč, počet hráčů - Pohanka Josef  
 malá kopaná  Mikulášský turnaj vítězové, počet družstev  - Landsman Jiří 
 volejbal aktuální sezonu - Křivánek 
 Turnaj v mariáši   vítězové, počet hráčů  - Materna Zd. 
20.07.12                           sjednocení webů TJ a městyse bez ztráty dat - Chlubna Mir. 

Úkoly z: 18. 05. 2012 
468. Nabídka na sluneční elektrárnu na střeše sokolovny, zajistit kontakt. Z: Štěpánek Luboš 
469. Zaslat poptávku na sluneční elektrárnu na DEL. Z: Štěpánek Luboš 

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

Úkoly z: 06. 10. 2012 
492. Starosta navrhuje, kooptovat do výboru TJ Ivo Jonáka, výbor TJ souhlasí. 
493. Starosta navrhuje, kooptovat vzdělavatele do výboru TJ Janu Stehlíkovou, výbor TJ souhlasí. 
494. Starosta navrhuje, jmenovat Jaromíra Vencelidese poradcem výboru TJ, výbor TJ souhlasí. 
495. Starosta navrhuje, jmenovat Kateřinu Neuerovou poradcem výboru TJ, výbor TJ souhlasí. 
497. Výbor rozhodl o vstupu TJ Sokol do MAS, zástupcem TJ Sokol byl určen starosta Jan Král. 

498. Zpracovat provozní řád vířivky.  T: 1. 1. 2013     Z: Materna, Štěpánek, Hladík 

499. Kontrola pramene Oslavy 6.7. účast 57, uzamčení pramene 27. 10. 2012 v 9:30 od sokolovny. 
17.12.12 - pochod uzamčení pramene Oslavy i za velmi nepříznivého počasí 30 účastníků.  

Úkoly z: 17. 12. 2012 

501. Užší výbor se sešel 3x při řešení úkolů finančních a organizačních. 

502. Bylo provedeno vyúčtování příspěvku od Župy Havlíčkovy na nářadí pro OV a sportovní granty. 

503. Bylo provedeno vyúčtování grantů Kraje Vysočiny pro oddíly házené a cyklistiky. Pro příští rok je 
potřebné, aby cyklistika žádala o granty s rozmyslem, aby je po přidělení nenechal propadnout. 

504. Bylo provedeno vyúčtování grantu a příspěvku na činnost oddílu házené od Českého svazu házené. 

505. Zbývá vyúčtovat oddílem házené KTCM Vysočiny, SZM a VOD od ČOS. 

506. Blížíme se ke kompletnímu zpracování podvojného účetnictví za rok 2012, změny pro rok 2013 - 
vystavení faktur Neuerová, objednávky číslovat 01 H 2012 (pořadové číslo - oddíl - rok). 

507. Do konce roku bude provedeno vyúčtování zábav, jinak budou vystaveny 
příjmové doklady na 5.000,- Kč ve prospěch TJ z účtu oddílů. 

Z:Vencelides  
    Materna, Mikla 

508. Na základě stížnosti sousedů a upozornění starosty Městyse výbor TJ rozhodl písemně upozornit 
uživatele sokolíku na dodržování nočního klidu a zajištění pořádku kolem popelnic. Umístění 
popelnic na pozemku TJ Sokol ponechá výbor TJ na zvážení starosty městyse Nové Veselí. 

509. Vánoční akce: 2., 9., 15 a 16. 12 sokolovna divadlo Hastrmanská komedie 
 21. 12. v 19:00 hala turnaj v mariáši 
 22. 12. v 16:00 hala turnaj rodinných dvojic ve volejbalu 
 22. 12. sokolovna Šimonová penzion Na Louce 
 23. 12. v 15:30 sokolovna Vánoční koncert hudba Vencelides 
 26. 12. v 08:30 hala turnaj v malé kopané 
 27. 12. Sokolík hudba Vencelides 
 28. 12. v 15:00 Sokolík Memoriál Milana Holcmana, blesková hra šachy 
 29. 12. v 12:30 kuželna Turnaj o pohár starosty Městyse, přebor TJ kuželky 
 29. 12. sokolovna taneční zábava - oddíl cyklistiky 
 30. 12. v 12:30 sokolovna přebor TJ Sokol ve stolním tenisu 
 30. 12. Sokolík setkání příznivců oddílu házené 

510. Bylo navrženo, přispět na prezidentský volební fond Miloše Zemana, kdo chce přispět složí do 
pokladny příslušnou částku a TJ doplní na celé desítky tisíc, výbor TJ Sokol odsouhlasil. 

511. Pokladník TJ podal informaci o finanční situaci jednotlivých oddílů a TJ. 

512. Různé: zajistit instalaci kruhů - Chlubna Vladimír             zakoupení černého praporu - Vencelides. 

513. Starosta TJ popřál všem pěkné vánoce, hodně zdraví a sportovních úspěchů v novém roce. 
Zapsal: Jan Král 


