Z á p i s č. 1/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 7.1.2019
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Mašek, Žáková, Mlýnková, Janovská, Dvořáková, Gut, Hamala, Fuchs
Jančíková, Večeřa
Omluveni: Gutová
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Příprava valné hromady
4) Různé
5) 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) Byl dohodnut předběžný termín konání volební valné hromady – středa 27.března (náhradní termín čtvrtek
28.března). Byly shrnuty hlavní úkoly stávajícího výboru - podle stanov ČOS a směrnice ČOS pro přípravu a
konání valných hromad výbor jednoty stanoví počet členů nového výboru, informuje členy o možnosti podávat
návrhy na kandidáty do výboru jednoty i na jednotlivé činovníky výboru, připraví z došlých návrhů kandidátku,
pozvánku zveřejní nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, stanoví klíč delegátů.
4) ses.Jančíková – vyúčtovala Mikulášskou besídku
br.Růžička – vyúčtoval dotace 2018 na župu a Magistrát, zůstává ještě MČ
- na Prumperku zbývá dokončit odvoz malé části odpadu po likvidaci zahradního domku
- obdržel informaci z MŠMT, že v roce 2019 nedostaneme dotaci na hřiště na Prumperku
- připravuje žádost o investiční dotaci (finanční spoluúčast) na MMB na zkvalitnění sportovního
prostředí (hřiště Prumperk)
- předal starostovi MČ studii úprav sokolovny a okolí, připraví s br.Gutem článek do Řeči o této studii
včetně fotografií v rozsahu 1 stránky. Br.Hamala navrhuje umístit celou studii na web jednoty,
v článku uvést odkaz – výbor souhlasí
- do 31. ledna se mají předat nominace na nejlepší sportovce MČ, výbor navrhuje:
nejlepší sportovec – Jakub Mašek + Tomáš Gruna – mistři ČR, umístění na MS v krasojízdě
nejlepší trenér – Irena Zahrádková – velmi aktivní cvičitelka oddílů předškolní děti a Mrňousci,
aktivní i v oddíle Pampelišky, nacvičila s dětmi sletovou skladbu Noty,
spolupořadatelka výletů s dětmi
nejlepší družstvo – ženy sletových skladeb Ženobraní a Spolu
nejlepší činovník – br.Bartoněk
- do ankety o nejlepšího sportovce ČOS navrhuje zaslat nominaci br.Jakuba Maška a Tomáše Gruny –
- upozorňuje na provedení inventury k 31.12.2018, připravují ses.Mlýnková a Kalinová
br.Gut – v pondělí 17.12. proběhla veřejná cvičební hodina oddílu předškoláků, účast 30 dětí + 40 rodičů
- p.Ondřej Vít požádal o poskytnutí sokolovny na neděli 13.a 20.ledna od 12 do 15 hodin na zkoušky
předtančení na ples – výbor souhlasí, garanti 13.ledna ses.Mlýnková, 20.ledna br.Bartoněk
- máme možnost požádat o dotaci na zpracování projektové dokumentace na zkvalitnění sportovního
prostředí z JMK (Krajská koordinační rada), navrhuje zařadit úpravu Pekla – výbor souhlasí
br.Mašek – v sobotu 19.ledna se v sokolovně koná přebor JMK v krasojízdě, sokolovna mimo provoz od 7 do 17
hodin, odpadá trénink oddílu fotbalu. Ses.Janovská operativně informovala br.Motyčku, dohodnut
náhradní trénink v sobotu od 18 hodin.
br.Večeřa – vyúčtoval Bigbítbál 12/2018
- oznámil ukončení činnosti hudebních skupin Vikýř a Stereo, vyklidí a dají k dispozici zkušební
místnost, končí členství v jednotě, musí být finančně vypořádán dohodnutý nájem. Ćlenové výboru si
do příští schůze připraví návrhy na využití místnosti.

ses.Janovská – adventní vycházky se účastnilo 28 členů jednoty, 17dospělých, 11dětí
- br. Růžička přeposlal členům výboru e-mail vedoucí vychovatelky Domova pro osoby se zdravotním
postižením -Tereza s návrhem na spolupráci (společné vycházky, možnost cvičení v sokolovně),
bude jednat o možnostech spolupráce – výbor požaduje upřesnění (ses. Janovská)
- zaslala články o akcích v sokolovně do Řeči a župního Zpravodaje
br.Fuchs – provedl drobné opravy v sokolovně, odvezl odpad, výbor doporučuje i likvidaci zapomenutých a
nevyzvednutých věcí v šatně (je zaplněno několik poliček)
- řeší nezaplacené příspěvky přihlášených členů, br.Gut doporučuje kontrolu v oddílech, zda nechodí i
nepřihlášení
br.Bartoněk – župní přebor v atletice se koná v sobotu 4.května, začíná zajišťovat rozhodčí
ses.Mlýnková - v sobotu 19.ledna se koná župní turnaj v kuželkách – ženy Sletové skladby Spolu se přihlásily, další
přihlášky poslat na župu do 10.ledna
- v sobotu 23.února se koná župní přebor v plavání, cvičitelé žactva byli informováni
- ve středu 27.března se koná župní valná hromada odboru sportu, zúčastnit by se měli zástupci všech
registrovaných sportovních oddílů (termín koliduje s termínem valné hromady jednoty), je možno
zaslat na župu návrhy na nové členy předsednictva odboru sportu župy
- je vyhlášena anketa o nejlepšího sportovce župy (jednotlivec, kolektiv, handicapovaný sportovec,
talent roku, celoživotní přínos pro sport, fair play) návrhy zaslat do 31.ledna na župu
- ses.Helena Filipová zakoupila do tomboly na dětský karneval ceny – výbor děkuje

5) Schůzi ukončil starosta br.Růžička.
Další schůze výboru se koná v pondělí 21.ledna 2019 od 18 hodin
Zapsala: Mlýnková
Zápisy ze schůzí výboru T.J. a další informace lze nalézt na www.sokolreckovice.cz

