Z á p i s č. 13/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 17.9.2018
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Mašek, Gut, Mlýnková, Janovská, Dvořáková, Žáková, Fuchs
Omluveni: Gutová, Hamala
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Různé
4) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br.Růžička
2) a)
b)
c)
d)

aktualizace školení PO – br. Růžička
urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
zajistit nabídku odprodeje 12 ks vyřazených světel – br. Hamala
zajistit nabídku na vybavení sprch – br. Hamala

3) br. Růžička - br.Večeřa požádal o pronájem sokolovny na soboru 8.12. na Bigbítbál. Výbor souhlasí,
podmínky jako v loňském roce (sami si připraví sál, konzumace piva mimo sál, odvoz
odpadu, pořadatelská služba, ochrana obkladu stěn v sále, max, 300 osob)
- obdrželi jsme žádost pana Kotíka na možnost uspořádat v sokolovně divadelní představení
České nebe v sobotu 17.listopadu. Výbor předběžně souhlasí, garant br.Bartoněk, termín a
podmínky přípravy sálu budou upřesněny
- MŠMT vypsala dotační program Materiálně technická základna sportu, je to možnost jak
financovat výstavbu hřiště na Prumperku, nutná je 30% spoluúčast z vlastních zdrojů –
potřebnou finanční částku nemáme, podání žádosti do 15.10.2018
- změnili jsme dodavatele plynu a elektřiny – výhodnější podmínky, nyní firma Eneka s.r.o.
prostřednictvím Optimal energy
- úklid Prumperku – je podána závazná objednávka (firma z Kuřimi), očekáváme upřesnění
termínu provedení
- je poškozená opona (odtržené zatížení na spodním okraji), nutno opravit – možnosti zjistí
ses.Janovská
- z MŠMT jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 153 500,- Kč z programu Můj
klub, možno využít např. na odměny pro cvičitele, materiál, energie apod. – návrh čerpání
připraví ses. Gutová
- dohodne se ZŠ Letokruh možnost využití sokolovny ve čtvrtek (velký sál do 10 hodin
obsazen, volejbal senioři), případně ve středu nebo pátek
br.Fuchs – připomíná opravu střechy (porušená střešní folie) – nutná urychlená oprava proti zatékání –
možnosti provedení opravy prověří br. Růžička, Gut
- zakoupil nový velký mop, s paní uklízečkou dohodnout, že je ho možno používat pouze pro
úklid velkého sálu!!
- s br.Bartoňkem čistili ucpaný odpad pisoárů, nutno provést opakovaně
br. Bartoněk – zajišťuje akci Den boje za svobodu a demokracii ve vestibulu sokolovny (sobota 17.11. 2018)
ses.Janovská – bude informovat br.Motyčku o připravovaných sobotních akcích v sokolovně
6.10. – závody v krasojízdě, sokolovna volná až po 17 hodině
20.10. – šachový turnaj, sokolovnu nutno uvolnit od 9 hodin, pak příprava sálu na šachový
turnaj
17.11. – v sokolovně děti – Noc v sokolovně po akademii
- Ř 13 chce řešit opravy v Pekle, první trénink mají až 30.9. pak se dohodnou, musí určit jednu
odpovědnou osobu, rozsah prací nutno řešit s br.Růžičkou, Gutem a ses.Janovskou
- dohodne s br.Fuchsem úpravu a úklid sociální místnosti pro invalidy
- obdrželi jsme materiály pro další ročník akce ČOS – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky – zúčastní se tři oddíly (rodiče s dětmi, Mrňousci a předškoláci), pro plakáty
jednotlivých oddílů uvolníme jednu nástěnku

ses.Mlýnková – rozeslala pozvánku na školení 1.pomoci našim cvičitelům, ze župy zaslána do ostatních jednot
- na akademii 16.listopadu nutno připravit program, pozve cvičitele na pondělí 24.9. v 18.15 na
galerii
- předala vedoucím nácviku sletových skladeb DVD z krajského sletu v Brně
br.Gut – před sokolovnou dlouhodobě parkuje Citroen, br.Růžička se pokusí prostřednictvím Policie ČR zjistit
majitele a dohodnout odstranění
br.Mašek – pro oddíl krasojízdy zavěsili kladku, s br.Fuchsem domluví její zprovoznění

4) Schůzi ukončil starosta br.Růžička, další schůze se koná v pondělí 1.října 2018 od 18 hodin

Zapsala: Mlýnková
Zápisy ze schůzí výboru T.J. a další informace lze nalézt na www.sokolreckovice.cz

