
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 
konané dne 11. 03. 2020 

Přítomni: Cáp, Duchoslavová, Dusil, Kubín, Kubínová, Machková 
Omluveni: Dítětová, Dittrich 
Hosté: Dušek – softball 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze:   
 softball dodá termíny turnajů, které slíbili – splněno (12.-13.9. a 19.-20.9.) 
 smlouva o daru a výpůjčce – schůzka na MMHK – viz bod 2, 
 jak dopadly buňky po silném větru – vše v pořádku,   
 odstranění cedule o beach volejbale – trvá (Cáp) 

 foto a článek z Jizerské 5O – nedodáno, byla to spíš soukromá akce 
2. Jednání na magistrátu – přítomni zástupci majetku, investic, TS a Sokola Pouchov – 

řešila se výpůjčka (budeme mít na starosti do konce stavby), obsazení v nové hale (v 
podstatě bude dopředu na domluvě s TS v jakémkoli množství hodin), placení za 
pozemek (pod buňkami, které nám zůstávají), přístup v době stavby nové haly (bude 
pro sportovce vyčleněn).  

3. Kubínová informovala výbor o pořádání sokolské akademie dne 26.4. od 15,00 v hale 
basketbalu na nábřeží v HK. 

4. „Naše sokolské okamžiky“ – výzva pro všechny sportovce, aby nafotili své akce. 
5. Pojištění, které platíme župě spolu s dalšími zájemci jednotně – informace ze župy: je 

pojištěn majetek (tzn. letní buňky) a dále cvičitelé a trenéři – zodpovědnost za škodu. 
6. Byl projednán návrh na začlenění skupin Českého zálesáka do řad sokola – v dubnu na 

jejich schůzce projedná náčelník se všemi vedoucími a pak dají vědět.  
7. Brigády – jelikož areál chátrá a zatím se dělala jen nejnutnější údržba, výbor rozhodl o 

povinnosti každého člena sportovních oddílů odpracovat v průběhu roku 3 hodiny 
(evidenci povede vedoucí). V případě nesplnění ze strany člena zaplatí dotyčný za 
každou neodpracovanou hodinu 100,- Kč do pokladny TJ. Z vybraných prostředků 
bude TJ hradit nutnou údržbu areálu. 

8. Bude nutné objednat TOI a kontejner na listí – zajistí Kubínová. 
9. Šimůnek Dušan – i přes urgenci stále ještě nedodal GDPR. 
10. Jak s menší patkou od elektriky? Zjistí Kubínová. 
11. Příští schůze – 8.4. od 18,00 v Centru pro zdravotně postižené ve Věkoších. 

 
 
 
Zapsala: Kubínová 


