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J Zápis  č. 12/2010

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 8. 12. 2010

Přítomni za VV TJ:   p. Dvořák (předseda), p. Vařák (hospodář, matrikář), p. Kulhánek (místopředseda),  
Ing. Čechová (zdravotnice), p. Marek (propagace), p. Čech (člen)

 
Omluveni:   pí. Zárubová (org. pracovník),
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: 0

program:
Kontrola usnesení z minulých schůzí

2010/055 –    VV p. Markovi spojit se s pánem co nabízel reklamu na Boudě výměnou za reklamu na náš web a do-
mluvit podrobnosti (p. Marek do 10. 11. 2010)

 »  byl předán náš návrh, čekáme na reakci

2010/057 –    VV ukládá p. Kulhánkovi připravit návrh dopisu pro oddíly s žádostí o návrh řešení chybějícího člena  
ve VV a KRK (Kulhánek, do 8. 12. 2010)

 »  dopisy připraveny a předány zástupcům oddílu, kteří předají do oddílů

2010/058 –    VV ukládá všem členům VV, aby do příští schůze promysleli „kuchařku“ na udělování např. „uznání“ 
na úrovni TJ dle dnešní diskuse ve VV (mj. viz. příloha zápisu – návrh p. Vařáka)

 »  VV se dohodl a na příští schůzi dojde k schválení VV

2010/060 –    VV ukládá p. Dvořákovi, p. Vařákovi a Kulhánkovi dořešit podpisové vzory v České spořitelně, aby byly 
s razítkem TJ (p. Dvořák, vařák, Kulhánek do 8. 12. 2010)

 »  splněno

Brigády na chatě v Mladkově –  poslední dobou dochází k snížení morálky při některých brigádách na chalupě v 
Mladkově, VV proto rozhodl, aby se více dbalo na program brigád a vše bylo dobře 
vysvětleno zodpovědné osobě, která z a brigádu bude odpovídat 

stav člensKé záKlaDny
Zprávu přednesl p. Vařák. Členská základna oproti min. období mírně stoupla, poprvé se stává nejpočetnějším 
oddílem badminton se 150 členy.

zpráva zDravotníKa
Přednesla Ing. Čechová (1 úraz).

návrh Delegátů vv na vh oDDílů
VH oddílů budou:
BAD – 7. 1. 2011 od 20.15 v restauraci SPORT - p. Dvořák
Bowling –  21. 1. 2011 od 19.30 h. v restauraci U kohoutků – p. Marek (VV doufá, že se VH bude pořádat v důstoj-

ném prostředí)
SPV – 19. 1. 2011 od 18.00 h. hotel Harmony - delegát bude zvolen na příští schůzi
Turistika – 19. 1. 2011 od 17.00 hod. hotel Harmony - delegát bude zvolen na příští schůzi
Volejbal – 11. 1. 2011 od 18.00 h. restaurace Pernštejn – delegát se hledá

návrh „péče o členy“ na roK 2011
Zprávu přednesl p. Vařák. VV ukládá všem, aby zvážili kandidáty na medaili TJ.

návrh propagace „MlaDKova“ na léto 2011
Zprávu přednesl p. Čech.
Bylo by dobrá zkusit každý rok jednu novinku, třeba i placenou.
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sDělení přeDseDy tj
» dvě smlouvy na dotaci od PSO ČSTV
» zápis ze schůze oddílu SPV

sDělení členů vv tj:
p. Čech
» situace kolem opravy oken je neznámá, p. Křenek neodpovídá na SMS (3)

p. Marek
» doplní článek k výročí TJ a pošle členům VV ke schválení

p. Vařák:
» dotaz ne nákup dřeva (VV schvaluje nákup dřeva od p. Křenka za 1 700 Kč (5-0-1, p. Vařák proti)
» návrh na dar pro p. Křenka v hodnotě 2 000 Kč za práci na chalupě v Mladkově
» žádá všechny členy VV, aby předložily do příští schůze VV své požadavky na rozpočet TJ
»  na www stránkách stále chybí matrikářka oddílu SPV p. Jiránková
»  na úplnou nečinnost KRK výkonný výbor vůbec nereaguje
»  návrhy na zvýšení členské základny, které proběhly na schůzi VV se nedostaly do oddílu SPV
»  ve Zpravodaji nevychází žádné články spojené s naší TJ
»  nabízí předsedovi TJ p. Dvořákovi schůzku na které by se pokusil pomoc se stávajícím stavem TJ
»  ukončuje svoje členství v oddílu SPV a vstupuje do oddílu volejbalu

p. Kulhánek
»  anketa Nejlepší sportovec Pardubického kraje
»  články ze Zpravodaje ČSTV
»  zpráva z turnaje badmintonu

Usnesení:
2010/061 –    VV schvaluje nákup dřeva od p. Křenka za 1 700 Kč 
2010/062 –    VV schvaluje 2 smlouvy na dotaci od PSO ČSTV ve výši 2 000 Kč a 1 000 Kč
2010/063 –    VV ukládá dbát na program brigád a aby vše bylo dobře vysvětleno zodpovědné osobě, která za brigá-

du bude odpovídat
2010/064 –    VV schvaluje delegáty na VH oddílu Bowling p. Marka a na VH oddílu badminton p. Dvořáka
2010/065 –    VV schvaluje návrh Péče o členy na rok 2011
2010/066 –    VV schvaluje návrh propagace chalupy v Mladkově na rok 2011

2010/067 –    VV ukládá p. Markovi doplnit článek od Ing. Čechové k výročí TJ (p. Marek, 12. 1. 2011)
2010/068 –    VV schvaluje nákup dřeva od p. Křenka za 1 700 Kč
2010/069 –    VV dar pro p. Křenka v hodnotě 2 000 Kč za práci na chalupě v Mladkově 

 (p. vařák domluví s p. Křenkem, 23. 2. 2011)
2010/070 –    VV ukládá všem členům VV, aby předložily do příští schůze VV své požadavky na rozpočet TJ 

 (všichni členové vv, 12. 1. 2011)
2010/071 –    VV ukládá p. Dvořákovi, spojit se s KRK a zjistit aktuální stav 

 (p. Dvořák, 23. 2.  2011)

platné úKoly Uložené UsneseníM vv tj
0

schůze ukončena v 20.00 h.

plán na příští schůzi vv KonanoU Dne  12. 1. 2011 (17.30 h.)
„Péče o členy“ za rok 2010   (Vařák)
Vyhodnocení plnění usnesení (oddílů i VV) z VH (členové VV)
Kontrola plnění harmonogramu prací v Mladkově (Čech)
Návrh harmonog. prací v Mladkově na rok 2011 (Čech)
Návrh možností na nové akce TJ     (Zárubová)

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

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


