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Zápis č. 1/2009 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 20. 1. 2009
Přítomni:

I. Balík, J. Čermáková, M. Hummelová, S. Chrastina st., S. Chrastina ml., V.
Chrastinová, B. Chrastinová, J. Chrastinová, M. Kleibauerová, S. Kačer, I.
Rozmajzlová, Z. Bauerová, L. Trojanová

Starosta:

 21. 2. budou Šibřinky – ráz Podmořský svět – lístky půjdou do
prodeje v pondělí, plakáty do vývěsek zajistí J. Mudrová, hrát bude
Horváth band
 do konce měsíce zorganizuje v sokolovně u příležitosti ukončení
rekonstrukce neformální setkání, pozve zástupce města
 17. 2. proběhne VH – do 5. 2. – příspěvky do brožury, pozveme nám.
min. financí I. Fuksu, zástupce župy, zástupce ČOS, pozvánky členům
zajistí J. Chrastinová, od 17,30 vybírání příspěvků, od 18,00 zahájení
 příští výbor 3. 2.
 informoval se na akce, které proběhly v době jeho nepřítomnosti.
 v době nepřítomnosti zajišťoval dozor p. Prchal, úklid L. Zděnovec,
zamykání a technické záležitosti Sváťa Chrastina – dostanou
příslušnou fin. odměnu.
 přihlásila se paní se zájmem o místo uklízečky  maminka cvičitelky
P. Jírové, začne od pondělí
 tělocvična za sokolovnou je nadále v rozpočtu kraje

Hospodářka:

 informovala o stavu na běžném účtu, podúčtu, o stavu pohledávek a
závazků
Starosta  stav fin. prostředků dovoluje umořit část půjčky od Města

Jednatelka:

 informovala o fakturaci za uplynulý měsíc

Náčelnictvo:

13. 12.
20. 12.
31. 1.
17. 1.
4. 4.
23. 5.
16. 5.
23.5.

Generála Tesaříka 162
261 01 Příbram I

 vánoční gymnastický pohár
 volejbal – turnaj smíšených družstev
 silvestrovský pochod na Plešivec 16 osob + 2 psi
 župní přebor v plavání 9 – 12 hodin, organizaci a přípravu
zajišťoval Sváťa Chrastina ml., poděkování všem, přišlo 42
závodníků z Příbrami, 16 rozhodčích
 aerobic v Komárově
 ZZZ Dobříš
 župní přebor v atletice, gymnastice a šplhu
 volejbal Dobříš
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 župní přebor v atletice, gymnastice a míčovém trojboji pro
předškoláky v Černošcích
 Dětský karneval od 15,00 hod. – není určen hlavní
organizátor (J.Ch. osloví F. Siřínka, K. Zatloukalovou)

Místostarostka:  na stránky Sokola přidat upoutávky – Šibřinky, karneval, hledáme
cvičitele …
 upozornila na zatékání v klubovně
J. Chrastinová:

 přednesla zprávu matrikářky o současném stavu členstva a platební
morálce
 požádala o upozornění jednotlivých vedoucích a činovníků na termín
odevzdání příspěvků do brožury na VH

J. Mudrová:

 zajistí plakáty na Šibřinky, informuje regionální tisk, TV Fonka, radio
Blaník

Z. Sauerová:

 dozorčí komise – předseda DK se domluví s hospodářkou na termínu
a průběhu kontroly
 v sobotu hornický ples, požádala o možnost vyzkoušet si předtančení
v malé tělocvičně

B. Chrastinová:  17. 1. – Všetaty – 2 stříbrné medaile
 24. 1. přebor ČOS v Teamgymu v Tyršově domě
L. Trojanová:

 chystají se na závody ve Welnes teamech – 3 skladby, mají před
sebou nabitou závodní sezónu
 v úterý využívá přísálí po domluvě florbalisty

J. Čermáková:

 inventura ještě není hotová, chybí výpis majetku z účetnictví, bude
doplněn příští týden
 s Blankou prošli gymnastické nářadí, připraví seznam k vyřazení

Příští výborové schůze: 3. 2. 2009
Zapsala:
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