ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SPOLKU
TJ SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 4/19
Konaného dne: 24.9.2019
V zasedací místnosti: Hostinec U Růže
Od: 20:00
Do: 21:30
Přítomni: Štěpánka Kořínková, Martina Říhová, Petra Macáková, Pavel Míka,
Petr Kořínek, Lukáš Karban
Omluveni: Karel Stříbrný
Neomluveni:
Hosté:
Vzhledem k účasti je shromáždění členů usnášeníschopné.

Byl navržen následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konané akce
Soustředění
Informace členů, oddílů
Dotace
Plánované akce
Cvičební hodiny v hale 2019/2020
Závěr

Hlasování o navrhovaném programu:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Navržený program byl schválen.

TJ Sokol Radim z.s.

1. Konané akce
• Z okresního kola atletiky postoupilo 5 dětí do kraje, kde Vítek
Barochovský vybojoval 1. místo a postoupil na republiku, kde
obsadil krásné 5.místo. Ač nejsme profesionální oddíl atletiky, tak
se dlouhodobě naše děti úspěšně umisťují na předních příčkách,
jednotlivci svými dobrými výsledky přispívají na získání poháru za
družstva pro Královéhradecký kraj.
• 24.6.2019 jsme se zúčastnili turnaje v barevném volejbale ve
Dřevěnici. Účast nebyla vysoká. V pátek se konal turnaj žactva.
• Červenec – dětský letní tábor – 57 dětí. Na příští rok byl zrušen
pronájem – hledáme nové místo.
• Turnaj v nohejbale – účast 10 družstev – vysoká úroveň turnaje.
• Dřevěnické turnaje – 1. víkend celý, druhý víkend jen sobota
• Posvícenský turnaj – 10 družstev
• Posvícenská zábava se skupinou Prorock – účast dobrá – záleží na
temínu a akcích pořádaných v okolí. Objednaná na příští rok na
15.8.2020.
• Srpen – turnaj v šipkách
• Konec srpna – deblové turnaje – velmi slabá účast

2. Soustředění
V našem areálu se konalo několik sportovních soustředění. Trénovali de
mladí hokejisté z Jičína, děti z Nové Paky (volejbal) a z Bělohradu
(volejbal). Letní soustředění jsme zde měli také my s minivolejbalem (cca
20 dětí), bohužel v termínu panovaly tropické teploty.

3. Informace členů, oddílů
• pochvala za obnovu plotu s p. Krátkým (mezi pozemky 97/2 a
97/3). Plot byl v havarijním stavu a prorůstal náletama. Plot byl
zbourán, nálety odstraněny, byly zabetonovné nové sloupky a
natažen nový plot v délce cca 47m.
• Návrh na koupi 2 popelnic. Vyřešil by se neustálý problém s
odpadky. Zjistit placení poplatků na obci – možnost jen půlročního
využívání v letních měsících.
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Hlasování o koupi 2 popelnic.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Byl odsouhlasen nákup popelnic.
• Úložný prostor pod ochozem je ve špatném stavu – respektivě jeho
zakrytí. Hledání nového řešení – stávající způsob je nevyhovující a
nevzhledný. V úvahu přichází železný rám s výplní.
• Oprava vjezdových vrat – v řešení P. Míka
• Problém se zapadáváním míčů na pozemek p. Krátkého. Míče
padají do vzrostlých tůjí a jsou špatně dohledatelné. Řešení –
vybudování ochranné sítě v délce cca 25m (na cca 4-6 tyčí).
Hlasování o vybudování ochranné sítě
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Bylo odsouhlaseno vybudování ochranné sítě.

4. Dotace
◦ obdrženy dotace od OÚ Radim na činnost jednoty – 80tis
◦ čekání na vyrozumění dotací od MŠMT – Můj klub – 99tis.
(možnost uplatnění energií, nákup nových stolů na stolní tenis,
apod.)
◦ 20.9.2019 opět vypsán dotační program od MŠMT V5 sport na
podporu materiálně technické základny sportu (Rekonstrukce a
modernizace sportovní haly). Žadatel musí být TJ. Podání žádosti
přes firmu – poplatek jen za kladné vyřízení dotace. Jednání s obcí
o spolufinancování záměru. Podání žádostí do 31.10.2019,
ukončení realizace do 31.12.2020.
5. Plánované akce
◦ soustředění ve volejbalu na říjen/ listopad. Zjistit obsazenost haly a
ubytování a zájem dětí.
6. Cvičební hodiny v hale 2019/2020
pondělí – box 16-17, volejbalová přípravka 17-18,30
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úterý – box 16-17, stolní tenis (žactvo + muži) 17-21
středa - cvičení pro nejmenší 16,30-17,30, pronájem Dřevěnice 17,30- 19,
cvičení ženy 20-21
čtvrtek – box 16-17, volejbal ml. Žactvo 17-18,30, stolní tenis(zápasy)
18,30-21
pátek – hasičský sport 16,30-18, volejbal st. Žactvo 18-19,30
neděle – badminton 18-19

7. Závěr
Termín další schůze nebyl stanoven.

V ………………, datum ………….
…………………………………
Zapisovatel
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