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Zápis č. 7/2010 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 30. 8. 2010
Přítomni:

J. Čermáková, M. Hummelová , B. Chrastinová, V. Chrastinová, S. Chrastina
st., M. Kleibauerová, J. Kotlan, J. Mudrová, K. Ptáčková, Z. Sauerová, F.
Siřínek, J. Stehlíková, L. Trojanová

Omluveni:

I. Balík, J. Chrastinová, S. Chrastina ml., I. Rozmajzlová

Starosta:

- zaplaceno 100.000,- Kč za tumbling
- zaplaceno 100.000,- Kč za opravu terasy
- probíhá generální přestavba malého sálku za 240 tis. Kč, pak ještě
malování a podlahy za 100 až 120 tis. Kč
- z kraje nedostaneme dotaci přímo, ale budou proplácet až faktury
- na podzim se bude řešit vytápění okapů
- připravuje se cvičební rozvrh
- budeme mít uklízečku na smlouvu, tedy platit sociální a zdravotní
pojištění
- v současnosti uklízí p. Mihalíková, která má soudem uložené „veřejné
práce“, nejsme s ní spokojeni
- budeme řešit odměny pro cvičitele z peněz, které dostaneme od
zastupitelstva města (60 tis. Kč)

Místostarostka: - 2. až 9. 7. proběhl rodinný tábor v Jablonné, téma Skřítkov, účast
průměrně 70 osob, M. Kleinbauerová napíše děkovný dopis firmě
GEODIS za sponzoring tábora
- zemřela býv. členka výboru sestra Eva Bacíková, pohřeb se koná 2. 9.
ve 12 hod., starosta zajistí kytici
Náčelnictvo:

- 6.6. teamgym Brno, děvčata Junior II 2. místo, J. Kotlan jako rozhodčí
- 11. - 13. 6. přebor ČOS ve všestrannosti starších dětí – dobré
umístění
- 14. 6. zakončení cvičebního roku na hřišti, poděkování organizátorům
- 19. 6. župní přebor předškolních dětí Dobřichovice, špatná organizace
- 23. 6. přebor žáků ve Vršovicích (Fanda Beran)
- 20. 7. pohřeb br. V. Šustra
- 30. 8. proběhla úklidová brigáda v sokolovně, účast malá
co nás čeká:
- 2. 10. podzimní pobyt v přírodě (Dobříš)
- 13. 9. začíná cvičební rok

K. Ptáčková:

- koncem června odevzdala do 6. ZŠ klíče od tělocvičen
- v září s vedením školy projedná nájem tělocvičen na nový školní rok
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F. Siřínek:

- 10. až 24. 7. proběhl dětský tábor, zúčastnilo se ho 110 osob, z toho
74 dětí, ráz Vikingové
- prováděla se impregnace stanů
- pro příští sezonu je třeba provést opravy podsad i plachet

B. Chrastinová

- Oddíl FTVS chce zapůjčit tumbling – výbor odsouhlasil odmítnutí této
žádosti

L. Trojanová:

- dotazem si potvrdila, že pronájmy tělocvičny a Sokolíku zůstanou
stejné jako v loňském cvičebním roce
- sehnala sponzoring na nákup nářadí pro aerobic

J. Kotlan:

- žádá příspěvky na sokolské stránky

Zapsala:

Jitka Stehlíková
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