Z á p i s č. 2/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 29.1.2018
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Gut, Gutová, Fuchs, Dvořáková, Mlýnková, Žáková, Mašek, Janovská
Hosté:
Váňová, Mgr. Ondřej Vít
Omluveni: Hamala
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zhodnocení farního plesu
4) Různé
5) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br.Růžička
2) a) aktualizace školení PO – br. Růžička
b) urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
3) Na schůzi výboru se dostavil Mgr. Ondřej Vít, byly projednány připomínky a podněty pro příští
společenské akce:
- při všech akcích nutno kontrolovat čistotu ochranné fólie na podlahu, nerolovat mokré
- po skončení vždy zkontrolovat vypnutí plynu
- zlepšit časovou koordinaci přípravy - technická četa dříve než ostatní
Průběh plesu bez problémů.
4) ses.Váňová - požádala o úhradu startovného a cestovného na mistrovství ČR v plesové
choreografii pro 4 páry – výbor souhlasí, současně žádá o možnost využití
volných hodin v malém sále pro trénink – výbor souhlasí
Výbor požádal ses.Váňovou o předání seznamu požadavků, které by byly hrazeny z dotace
ÚMČ 2018 pro kulturu.
br.Růžička – per rollam bylo hlasováno o vydání souhlasu s nástavbou (přístavbou) Sportareálu
Družstevní, bylo schváleno – pro 9 – proti 1 – zdržel se 1, na dnešní schůzi
výboru potvrzeno.
- oddíl senioři požádal o trvalou výjimku – možnost hrát i během školních prázdnin,
kromě letních. Po projednání a diskuzi výbor schvaluje s výjimkou vánočních
prázdnin, vánoční provoz vždy nutno projednat předem.
- výbor schvaluje žádost oddílu volejbal muži, mohou trénovat během jarních prázdnin
(čt. 1.2., út. 6.2., čt.8.2.) dle schváleného rozvrhu
- ZŠ v Jehnicích (pan Jiří Krátký), požádala o zapůjčení 125 ks židlí na školní ples, výbor souhlasí, garant br.Růžička
- paní Markéta Mrňousová žádá o pronájem sokolovny na čtvrtek 8.února od 10 do 11
hodin pro řečkovické skauty, zahrát si stolní tenis – výbor souhlasí, garant
br.Bartoněk
- připomíná dodání informací o navržených nejlepších sportovcích MČ (Tereza
Kosíková – br.Mašek, florbal mladší žáci – br.Jančík)
- připravuje se studie na „Revitalizaci objektu sokolovny a využití volných ploch
v okolí sokolovny“
- byly vyúčtovány dotace na MmB, MŠMT, JMK a na župu, zbývá ÚMČ
- jednal s firmou Služby Minks, s.r.o. (pan Špaček – zahradní a technické služby) o
provedení prací na hřišti Prumperk – likvidace zahradního domku, terénní úpravy,
kácení a prořez dřevin
br.Fuchs – paní Monika Drastichová, bývalá členka Ř 13, žádá o možnost využívat zkušebnu
Vikýře, několikrát měsíčně, pro hru na kytaru a zpěv. Výbor souhlasí za podmínky,
že bude členkou jednoty, konkrétní dohoda s br.Večeřou.

ses.Mlýnková – nutno rozhodnout na jaké granty vypsané odborem všestrannosti ČOS pro 2018
požádáme – do 5.února nutno podat žádosti na župu – podáme žádost o vybavení
tělocvičen, standardizaci a vzdělávání cvičitelů
- připravila k odeslání na župu statistické výkazy – odboru všestrannosti, jednoty
k 1.1. a evidenci členů, sportovní oddíly zpracují samostatně „Registraci
sportovního oddílu“ – br.Mašek a Hamala
- v Pekle je rozbité okno (br.Fuchs upozornil na rozbité okno u kotelny) – výměnu
zajistí br.Růžička
- požádala o možnost tréninku žen o jarních prázdninách – slet skladba Spolu
v pondělí 5.února od 19.30 hodin, výbor souhlasí
- informovala o tom, že se z důvodu secvičné na slet nezúčastní karnevalu, nutno
zajistit prodej vstupenek, jednu osobu do šatny. Vše se ses.Kalinovou připraví
(zajištění a zabalení tomboly, orazítkování vstupenek a tomboly)
- je nutné pořídit nové razítko jednoty se správným názvem – br.Růžička
br.Gut – odměna pro pana Petra Dvořáka za zpracování projektu na úpravu sociálního zařízení
formou poukázky – výbor souhlasí
- ozvali se tři zájemci o provádění údržby v sokolovně – projednají s nimi br.Gut a Růžička
- požádal br.Růžičku o zajištění další stavební firmy do výběrového řízení na úpravu soc.
zařízení
- v pondělí 19.ledna se konala akce oddílu PD – cesta se světýlky – pěkná akce, malá účast
(cca 25 dětí)
ses.Janovská – vedoucí oddílu žákyň požádaly o zakoupení nové malé kladinky pro nácvik sestav pro
závody – nákup kladinky je plánován z dotačního programu MŠMT Můj klub, nutno
vytipovat nejvhodnější
- požádala br.Guta o sepsání úkonů a úkolů při přípravě společenských akcí v sokolovně
- Sokolský ples je již vyprodán
- nenašel se pořadatel Country bálu – v roce 2018 se nebude konat
ses.Gutová – má připraveno vyúčtování dotace MŠMT program VIII za rok 2017, dokončí
s br.Růžičkou, nutno odeslat do 15.2.
br.Bartoněk – s br.Růžičkou zpracovali příspěvek do Řeči – sokolské akce v roce 100.výročí vzniku
republiky

5) Schůzi ukončil starosta br. Růžička

Další schůze se koná v pondělí 19.února 2018 od 18 hodin

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

