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J Zápis  č. 7/2009

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 17. 6. 2009

Přítomni za VV TJ:   p. Dvořák (předseda),  p. Vařák (hospodář, matrikář),  p. Křenek (člen pověřený Mladkovem), 
pí. Třasáková (zdravotník), pí. Ježková (tajemnice), pí. Zárubová (org. pracovník)

Omluveni:    p. Kulhánek (místopředseda), p. Čech (člen), p. Marek (propagace)
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: 0

program:
KOntrOla usnesení z minulých schůzí
2009/024 –   VV ukládá p. Dvořákovi podepsat s p. Henešovou novou smlouvu na poloviční úvazek 310 Kč (měs.) 

»  splněno
2009/027 –   VV ukládá p. Dvořákovi odepsat obecnímu úřadu Mladkov, že máme zájem o vybudování kanalizace 

»  splněno
2009/028 –   VV ukládá p.Ježkové napsat dopis p. Bokové se souhlasným stanoviskem 

»  splněno

stav hOspOdaření za 1. pOlOletí
přednesl p. Vařák – analýza hospodaření bude vypracována až po prázdninách, některé důl. informace přišly až 
po vypracování této zprávy. Situace nebude zřejmě tak kritická, jak jsme se obávali.
Návrh na usnesení  - hospodaření chalupy v Mladkově  a PVŽ musí být minimálně vyrovnané.
Upozornění na značné snížení využití Mladkova  - dosud ca 27 % (oproti minulému roku  46%), nebyla provedena 
náležitá propagace na letní pobyty (např. v kolika oddílech je v usnesení propagace rekreace v Mladkově?), nyní 
ještě budou  náklady na uhlí a zálohy na elektřinu. Pan Vařák navrhuje usnesení – p. Dvořák a p. Křenek by měli 
zajistit zlepšení propagace.

stav člensKé záKladny 
došlo ke snížení stavu o 23 členů:
SPV -11, Mladkov -39, BAD +39, TUR -7,PVŽ -12, VOL -3, KOP -12

návrh prOpagace „mladKOva“ na zimu 2009–10 
(přednesl p. Křenek)
p. Křenek nedostal letáky od p. Čecha – neměl co rozdávat na některých akcích, kterých se zúčastnil. Údajně přes 
internet je Mladkov málo viditelný, nelze nalézt, bylo by dobré ho prezentovat např. u provozovatelů okolních 
zimních středisek. Spojí se s p. Kulhánkem, bude projednáno.
Propagace na léto – teď je již pozdě. Návrh na zlepšení vybavení chaty – malý naf. bazén pro děti.
Propagace na zimu – více dát plakátků do oddílů, osobní agitace v oddílech. Navrhuje schůzku s p. Markem a 
Kulhánkem, kde by se dohodlo více. Termín nechává na p. Kulhánkovi a Markovi, sám se přizpůsobí.

KOntrOla plnění harmOnOgramu prací v mladKOvě 
(přednesl p. Křenek)
Brigády splnily pouze odd. VOL a BAD.
Návrh na umístění zámku nad hl. jističem.
Provádění zápisu spotřeby vody a elektriky.
Nedostal harmonogram prací od p. Čecha – není možné ho zkontrolovat.
Ve složce Mladkova zápis – harmonogram nenalezen (projednáváno 4.2.09). Pí. Ježková dohledá, event. bude 
kontaktovat p. Čecha.

vyhOdnOcení KOntrOl v pvŽ 
(přednesl p. Dvořák)
Při provedených kontrolách nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti .
Bude připraven formulář pro kontroly, aby je mohli provádět i jiní členové VV, nejen z SPV
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J infOrmace z vOlejbalu 

(přednesla pí.Ježková)
Duben - brigáda na Mladkově, brigáda na hřišti ZŠ Pol. III, turnaj – 3. ročník mem. J. Červové
Květen – červen – okresní soutěž. Konečná tabulka – 5. a 8. místo.
Někteří muži chodí hrát nohejbal.
p. Vařák navrhuje pokusit se vytvořit „kroužek nohejbalu“ v rámci oddílu VOL

infOrmace z badmintOnu 
(přednesl p. Vařák v zast. p.Kulhánka)
Červen – brigáda na Mladkově
17.-21.8.09 – bude pořádána Školička badmintonu – příspěvek Krajského úřadu Pce – bude propagace plakáty
rozšířený počet hodin oddílu (út,st,pá, ne)
X. ročník turnaje pro dospělé – největší turnaj v ČR.

infOrmace z mladKOva 
(přednesl p. Křenek)
Byly odstraněny závady z elektrorevize (vstupní skříňka do budovy)
Střecha na nové kůlně – pozastaveno.
Návrh na úpravu zásad pro pobyt v Mladkově. Bude dopracováno společně s p. Vařákem, vytištěno a předneseno 
ke schválení na příští schůzi.

Zájezd pro dobrovolné funkcionáře – zatím vynecháno, nejsou peníze.

sdělení předsedy tj
» Klíče od hl. vchodu do tělocvičny ZŠ Pol. III – od odd. VOL vybere Ježková – do 30.6.
» Smlouva o poskytnutí dotace od magistrátu Pardubice – 63 tis, 47 tis.na sport.mládeže
» Grand pro dobrovolné pracovníky s mládeží (ASPV akce) – 8 tis.
» Smlouva na část. úhradu nájmů za nebyt. prostory (23,7 tis.)
» Smlouva o poskytnutí dotace 10 tis. na školičku badmintonu od Pard. Kraje
» Cvičení v POL.II v úterý – změna doby  - ještě v jednání 

sdělení tajemnice
Dopis od fi WENEA – požadují vyjádření k provedenému dílu – výměna oken v Mladkově v rámci stavby 
Elektrizace trati Letohrad – Lichkov. Vyřídí Ježková

sdělení členů vv tj:
p. Vařák
» Akce pro seniory od PSO  - schváleni Honsová Marta,Brandejská Marie, Ing Ptáček Robert, Tetourová Zdena
» Odd. turistiky navrhl na čestné členství p. Tetoura a pí. Skvrnovou.
Uložit pí. Třasákové projednat, zda bude předáno na VH oddílu nebo TJ. Zjistit, zda se příští rok bude oddíl po-
řádat PP nebo ne.
» BAD dostal vyšší dotaci o 10 tis. na pořádání školičky
» Na Mladkově p. Schlögel provádí úpravy elektroinstalace, bylo by potřeba zjistit, zda má platnou kvalifikaci. 
Upozornil na to p. reviz. technik Limburský. Zjistí p. Dvořák.
» Pojistka u Kooperativy – zjistit, zda se vztahuje na takovéto případy – zajistí Ježková.
»  Oddíl kopaná – jak bude pokračovat? Navrhuje vyvolat schůzku předsedy p. Dvořáka s předsedou oddílu p. 

Millerem – do srpna.
»  P. Křenkovi nebyly předány vypracované pravidla resp. upřesnění pravomocí osoby starající se o Mladkov – je 

nutné mu je poslat v tištěné podobě – zajistí Ježková?

usnesení:
2009/034 –   VV ukládá p. Dvořákovi připravit formulář pro kontroly v PVŽ, aby je mohli provádět i jiní členové VV, 

nejen z SPV (zajistí p. dvořák do 16. 9. 2009)

2009/035 –  VV ukládá pí. Ježkové dohledat harmonogram prací v Mladkově a předat p. Křenkovi
  (zajistí p. ježková do 26. 8. 2009)

2009/036 –  VV ukládá pí. Ježkové vybrat od odd. VOL klíče od hl. vchodu do tělocvičny ZŠ Pol. III
  (zajistí p. ježková do 30. 6. 2009)
2009/037 –  VV schvaluje smlouvy
 Smlouva o poskytnutí dotace od magistrátu Pardubice – 63 tis, 47 tis.na sport.mládeže
 Grand pro dobrovolné pracovníky s mládeží – 8 tis.
 Smlouva na část. úhradu nájmů za nebyt. prostory (23,7 tis.)
 Smlouva o poskytnutí dotace 10 tis. na školičku badmintonu od Pard. Kraje

2009/038 –  VV schvaluje kandidáty na akci pro seniory pořádanou PSO: Honsová Marta,Brandejská Marie, 
Ing Ptáček Robert, Tetourová Zdena
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2009/039 –  VV schvaluje čestná členství pro p. Tetoura a pí. Skvrnovou z oddílu turistika

2009/040 –  VV schvaluje ukládá p. Třasákové zjistit zda oddíl turistiky chce předat čestné členství na své VH 
nebo bude předáno na VH TJ a dále ukládá zjistit jestli bude oddíl turistiky v příštím roce pořádat 
Pardubickou podkovu     (zajistí p. třasáková do 16. 9. 2009)

2009/041 –  VV schvaluje zvýšení dotace pro oddíl badmintonu o 10 000 Kč na školičku badmintonu

2009/042 –  VV ukládá p. Dvořákovi zjistit zda p. Schlögel, který provádí opravy v elektroinstalaci na chalupě v 
Mladkově, má platnou kvalifikaci (zajistí p. dvořák do 16. 9. 2009)

2009/043 –  VV ukládá pí. Ježkové zjistit pojištění Kooperativy se vztahuje na případné zranění (viz předchozí us.)
  (zajistí p. ježková do 16. 9. 2009)

2009/044 –  VV ukládá p. Dvořákovi svolat schůzku s oddílem kopané s cílem zjistit, jak chce oddíl pokračovat    
  (zajistí p. dvořák do 26. 8. 2009)

2009/045 –  VV ukládá p. Ježkové předat „Práva a povinnosti správce chaty v Mladkově“    
  (zajistí p. ježková do 26. 8. 2009)

2009/046 –  VV ukládá p. Ježkové odeslat odpověď na dopis fi WENEA (okna Mladkov)    
  (zajistí p. ježková do 26. 8. 2009)

2009/047 –  VV ukládá zástupcům oddílů (vol. –Ježková, ASP, PVŽ – Dvořák, tur. – Třasáková, kop. – Čech,) předají 
P. Kulhánkovi materiály k aktualizaci web. stránek TJ    

  (zajistí p. zástupci oddílů – písemně nejlépe mailem do 15. 8. 2009)

platné úKOly ulOŽené usnesením vv tj
2008/092 –  VV schvaluje umístění zápisů VV na internet (bude provedeno až při větší aktualizaci stránek)
 (zajistí p. Kulhánek do 20. 8. 2009)

plán na příští schůzi vv KOnanOu dne  26. 8. 2009 (17.30 h.)
Plnění péče o členy za 1. pololetí   (Vařák)
Organizační zajištění zápisu do SPV  (Dvořák)
Organizační zajištění zápisu do PVŽ  (Dvořák)
Kontrola předání podkladů k aktual. www stránek (zástupci oddílů ve VV)
Zpráva zdravotníka      (Třasáková)
Zpráva z úseku propagace    (Marek)
Informace z turistiky      (Třasáková)
kontrola osvětlení v tělocvičně

  

 Zpracoval: Kulhánek Martin (tel. zam.): 466 614 433
TJ Polabiny Pardubice

www.tjpolabiny.cz, e-mail: tj-sokol@wo.cz


