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J Zápis  č. 2/2010

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 10. 2. 2010

Přítomni za VV TJ:   p. Dvořák (předseda), p. Vařák (hospodář, matrikář), p. Kulhánek (místopředseda), 
p. Marek (propagace), pí. Ježková (tajemnice),  p. Křenek (člen pověřený Mladkovem), 
pí. Třasáková (zdravotník), p. Čech (člen) 

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

program:
Kontrola usnesení z minulých schůzí
2009/062 – VV schvaluje majetkové vypořádání oddílu kopané a bowlingu, mj. míč – SPV, síť – odd. volejbalu, další 
prodeje bude VV schvalovat při předložení konkrétní nabídky – p. Vařák  - vyřízeno při inventuře

2009/063 – VV ukládá p. Dvořákovi a p. Markovi provést další propagaci na cvičení PVŽ, VV schvaluje další pokračo-
vání až do naplnění cvičení (zajistí p. Dvořák, p. Marek) – provedena viz zpráva p. Marka

2009/067 – VV pověřuje p. Dvořáka jednáním s ÚMO Pol. II (Pravobřežní zpravodaj) a Magistrát města (Zpravodaj) 
z důvodů malého zájmu o zveřejnění našich článku ve zpravodajích
–  p. Dvořák jednal s p. starostou p. Srbkem – příspěvky je možné zasílat mailem přímo do Pravobřežního zpravodaje 

v termínu uzávěrek z Magistrátu neodpověděli

2009/075 – VV ukládá všem členům VV předložit požadavky na rozpočet na rok 2010 do 10. 2. 2010
– pí. Třasáková – 300 Kč na doplnění vybavení lékárniček,  
– p. Křenek – Mladkov: nátěr střechy hosp. budovy (1 500 Kč), krytina na dřevník (1 500–2 500 Kč), zahrad. náby-
tek (5 000 Kč), materiál na údržbu – dřevo, barvy (2 000–2 500 Kč), materiál na úklid. práce (1 000 Kč), nákup 
prostěradel a polštářů
– p. Vařák –  jakékoliv materiálové dovybavení není nyní možné, pouze bude-li dobré hospodaření chalupy jiné poža-

davky nejsou

schválen zápis z minulé schůze vv

vyhodnocení vh oddílů (vv)
p. Čech – byl na VH turistiky – vše v poř. 
p. Kulhánek – na VH SPV – VH všechny náležitosti, dle jeho názoru oddíl pracuje dle zaběhlého režimu, bylo by 
třeba více přizpůsobit činnost situaci – více se např. zaměřit na cvičení s malými dětmi,  o které je zájem
p. Dvořák – na VH Bowlingu – vše OK, malý oddíl, jen 8 členů
na VH BAD – vše OK
p. Vařák – VH VOL – obvyklé náležitosti projednány jen velmi krátce, hl. se probíralo nenavržení žádného kandi-
dáta za oddíl do VV – otázka další existenci oddílu

návrh harmonog. prací v mladKově na roK 2010 (KřeneK)
Zprávu přednesl p. Křenek.

návrh termínů brigád v mladKově (KřeneK)
Zprávu přednesl p. Křenek.

Pokrytí dřevníku krytinou
Nátěr střechy hosp. budovy
Nátěr obložení hosp. budovy 
Obílení hosp. budovy 
Nátěr, oprava oplocení

Brigádní zajištění: Nátěr střechy hosp. budovy + Nátěr obložení hosp. budovy: květen, 6–8 osob
Celkový úklid chalupy, žehlení  (praní zajištěno na místě): květen, 10–12 osob
Obílení budov, nátěr oplocení: červen, 6–8 osob
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 T
J Pořez a úklid dřeva: září, 3–4 osoby

Celkový úklid chalupy: říjen, 10–12 osob

Návrh na zvýšení poplatků za pobyt, nejméně o 10 Kč/den,  v zimním období o 20–30 Kč za den
Potřebuje cedule o zákazu kouření na chatě
Fi. WENEA – vyjádření k provedení prací při výměně oken ke straně žel. cesty  - nedodělky - zda přišla odpověď
Skládání uhlí – 11. nebo 12.2., pokud se materiál nevejde do násypky, bude uhlí složeno vedle budovy – bude 
požadovat pomoc  - je domluven s p. Dvořákem
Seznamy rekreantů na pokoje, aby bylo zřejmé, kdo event. zodpovídá za škody

Kontrola přípravy vh tj (vv)
Sál zajištěn, seznam delegátů sepíše Ježková, ověří členství s p. Vařákem, delegačenky vytiskne p. Kulhánek – 
příští schůzi bude rozdáno zástupcům odd., kteří zajistí další distribuci
Pozvání hostů – návrh poslat mailem – bude setrváno u zavedeného způsobu – písemnou formou - zaslání dele-
gačenek

projednání materiálů na vh tj
Zpráva o hospodaření za rok 2009 (Vařák) – není splněno usnesení  51/2009

informace z pvŽ
Zprávu přednesl p. Dvořák – po provedené propagaci: ZŠ pol. II : +  1*125 Kč + 1* 270 Kč
ZŠ Pol. III.: +1*125 Kč
Efekt propagace malý

informace z turistiKy
Zprávu přednesla pí. Třasáková – na VH mělo být předáno čestné členství p. Skvrnové – omluvila se z důvodu 
nemoci
Funkci předsedy nikdo nechce od p. Čecha převzít, do VV TJ za pí. Třasákovou pí. Čechová
Akce pokračují – zejména se vydařil pochod za okolními viadukty

návrh moŽností na nové aKce tj
Zprávu p. Zárubové přednesl p. Dvořák
Dle finanční situace navrhuje uspořádat 2. 4. „ Den soutěžení“  pro děti – VV – termín je příliš brzo, ještě nebudou 
informace o dotacích. V případě příslibu financ. pomoci přesunout akci na později – září ?

sdělení předsedy tj
» 20.1. odevzdal na Magistrátu žádosti o dotace 
» má rozprac. Žádost o příspěvek na nájem klubovny – ještě nemá nový rozpis nájmu
» Rozvaha rozpočtu PVŽ
Po diskusi VV doporučil projednat se cvičenkami na ZŠ II, že platba za cvičení bude v příštím škol. roce zvýšena 
na 700 Kč, nebo bude muset být zrušeno – do 21. 4.

sdělení tajemnice
0

sdělení členů vv tj:
p. Marek 
» zpráva o provedené propagaci
turistika – program na únor vyšel v Radničním zpravodaji
PVŽ – vyšel leták v Radničním zpravodaji
Výlep plakátů na obchodech – jen omezeně
Návrh – letáčky rozdat do ostatních oddílů
Uzávěrky Radničního a Pravobřežního zpravodaje – předány zástupcům oddílů, možno také na web
Požadavky na propagaci akcí (PP, BAD turnaje,… - do mailu)

» Zpráva volební komise:
Zatím navrženi: p. Kulhánek (místopředseda), p. Vařák (matrikář + hospodář), p. Čech (Mladkov), pí. Čechová 
(zdravotnice), p. Marek (propagace). Ještě se jedná s p. Dvořákem o funkci předsedy a s pí. Zárubovou  - org. 
pracovník.
Z odd. VOL není nikdo navržen, zůstává neobsazena funkce tajemníka a řízení PVŽ
KRK: p. Jakubovič a pí. Vtípilová – chybí 1 člen
P. Marek svolá schůzku předsedů  - do 14 dnů 
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J p. Vařák:

»  poděkování p. Váchy za návštěvu VV u něho u příležitosti 95. narozenin
» PSO posílala oznámení o VH PSO ČSTV – bude se konat 31.3.2010 od 15,30 v kongres.sále Domu techniky. 
Požadují sdělení delegáta naší TJ na tuto akci  a příp. návrhy na kandidáty do VV PSO – formou vrácenky do 
10.3.  –  delegován p. Dvořák, odpověď zajistí Ježková
»  Dopis Klubu českých turistů – naše chalupa byla uveřejněna v jejich katalogu ubytovacích zařízení – dobrá 

propagace

p. Kulhánek: 
» info z oddílu – malý úbytek dětí i dospělých – přizpůsobují tomu činnost – zkrácení jedné hodiny
» info ze zpravodaje ČSTV – autorská práva s OSA, platí do května pak se uvidí
» na web. stránkách PSO  – objevila se Pardubická podkova, možno propagovat i jiné akce

pí. Ježková:
» poděkování p. Lávičky za blahopřání k narozenin
» nabídka vyhledávače Google na inzerci - placená

usnesení:
2010/004 –  VV schvaluje majetkové vypořádání oddílu kopané a bowlingu
2010/005 –  VV schvaluje harmonogram prací v Mladkově
2010/006 –  VV ukládá p. Dvořákovi projednat s cvičitelkou a cvičícími stav v PVŽ, buď bude zvýšeno vstupné nebo 

bude zrušeno cvičení
2010/007 –  VV ukládá p. Ježkové zaslat vrácenku s naším delegátem na VH PSO ČSTV (p. Dvořák)
 (zajistí p. ježková – do 3. 3. 2010)

platné úKoly uloŽené usnesením vv tj
2009/067 –  VV pověřuje p. Dvořáka jednáním s ÚMO Pol. II (Pravobřežní zpravodaj) a Magistrát města (Zpravodaj) 

z důvodů malého zájmu o zveřejnění našich článku v zpravodajích
 (zajistí p. dvořák – do 31. 1. 2010)

plán na příští schůzi vv Konanou dne  3. 3. 2010 (17.30 h.)
Projednání materiálů na VH TJ  
    Zpráva o činnosti za rok 2009 (Dvořák)
    Návrh plánu činnosti na rok 2010 (Dvořák)
    Návrh rozpočtu na rok 2010 (Vařák)
    Návrh usnesení na rok 2010 (Ježková)
Kontrola delegátu na VH TJ (Vařák)

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

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


