Z á p i s č. 15/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 15.10.2018
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Mašek, Gut, Mlýnková, Janovská, Dvořáková, Žáková, Fuchs, Gutová, Hamala
Váňová, Jančíková
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) ses.Váňová – s Ř13 domlouvají úpravu Pekla, realizaci provedou o 1. a 2. víkendu v listopadu. V neděli
22.října proběhne v sokolovně v 18 hodin přípravná schůzka (zástupci Ř13, br.Růžička, Gut,
Fuchs)
ses.Jančíková – začínají přípravy na Mikulášskou besídku
br.Růžička – objedná balíčky pro děti na ÚMČ
br. Růžička - připravil a zaslal na MŠMT žádost o dotaci na hřiště Prumperk v roce 2019 v programu
Podpora materiálně technické základny sportu
- urgoval objednanou likvidaci odpadu na hřišti na Prumperku u fy Váňa v Kuřimi
- je nutné rozdělit přidělené finanční prostředky z dotace MŠMT na rok 2018 z programu MŮJ
KLUB, po diskuzi bylo rozhodnuto na odměny cvičitelům rozdělit částku cca jako v roce 2017,
zakoupit kladinku a vyúčtovat potřebnou část mezd za úklid
br.Mašek – věnoval jednotě výtisk časopisu Reflex , jehož obsahem je historie Sokola
-připravuje školení zdravotníků 20.10.2018 od 8.00 hod.
ses.Mlýnková – kromě našich cvičitelů se přihlásilo 11 cvičitelů z jiných jednot
br.Bartoněk – na pietní akt ke Dni boje za svobodu a demokracii pozval zástupce Orla a Skautů
- připomíná vyvěšení vlajek (státní a sokolská) ve dnech 28.10. a 17.11.
- doporučuje zaslat info do ŘEČI
ses. Mlýnková – ve čtvrtek se koná župní přebor ve šplhu, zúčastníme se
- v sobotu 13.října se konala župní vycházka, zúčastnilo se 10 žen
- požádala o poskytnutí galerie na setkání cvičitelů – vedoucích sletových skladeb z jednot –
výbor doporučuje toto setkání uskutečnit v jiných prostorách
ses.Gutová – na Řečkovickém posvícení vystupovalo 24 dětí, předtančili dvě besedy
- požádala o určení výše příspěvků pro oddíl ženy slet Ženobraní, scházely by se i nadále ve
středu od 18.30 hodin – navrhuje pouze členskou známku, protože většina z nich se velmi
aktivně zapojuje do činnosti jednoty, pomáhá při různých akcích. Proběhla diskuze bez
rozhodnutí výboru.
br. Gut – Farní ples nabídnout termín 12.1.2019 (resp. méně vhodný 26.1.2019), není stanoven garant akce
- skupina Sebeobrana SUCHÝ, požádala o stanovení podmínek dalšího užívání sokolovny, výbor
navrhuje přijetí za členy naší jednoty a stanovení celkové roční úhrady ve výši 1 500,- Kč na člena
- proběhla diskuze ohledně podmínek udržení úklidu (zvažováno záložní posílení apod.)
br. Fuchs – přednesl aktuální stav (pro tento cvičební rok) 53 „neplatičů členských příspěvků“, výbor
doporučuje, aby toto nejdříve projednali vedoucí v jednotlivých oddílech

4) Schůzi ukončil starosta br.Růžička, další schůze se koná v pondělí 5.listopadu 2018 od 18 hodin

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

