Zápis ze schůze výboru konané dne 24. 8. 2020 od 18 hodin
Přítomni: L. Chvalinová, V. Boudová, S. Mlejnková, M. Hejduková, P. Doležálková, M. Mastník, T. Machačka, F. Jodas,
J. Jelínek, P. Štěrba
Omluveny: L. Otradovcová, L. Boudová
1/ Dětská Olympiáda 29. 8. od 15 hodin – u občerstvení bude Pavel Štěrba; příprava cen a soutěží v pátek po 20 h.;
sraz v sobotu ve 14:30; služby L. Chvalinová, V. Boudová, P. Doležálková (přijde později) + poptat rodiče dětí, zda by
pomohli; M. Hejduková dodá ještě nějaké ceny, L. Chvalinová taštičky.
2/ Badmintonový turnaj 5. 9. od 13:30 hodin – u občerstvení bude p. Štěrba nebo M. Mastník; hřiště nalajnuje
L. Chvalinová a M. Řežábek; ceny nakoupí M. Hübner, který bude i u prezentace, s organizací pomůžou L. Chvalinová
a M. Řežábek; diplomy vytiskne L. Chvalinová; plakát udělal D. Chvalina, tisk a výlep L. Chvalinová.
3/ Lékárnička – musí být umístěna v prostoru, kam mají přístup sportovci při pronájmu hřiště; zajistí P. Štěrba;
L. Boudová zajistí kontrolu a kompletaci lékárničky.
4/ Tenisový turnaj 19. 9. – nápad M. Hejdukové, vše zajistí.
5/ Volby do zastupitelstev krajů 2. a 3. 10. – pokud by kvůli koronavirovým mimořádným opatřením nebylo možné
volit v DPS, volební místnost by byla v kulturní místnosti naší sokolovny. Náklady by hradilo Město.
6/ M.T.O. 10. 10. – otevřeno od 18 hodin; grafika plakátu R. Kloudová a p. Janus; komunikace s managerkou L.
Chvalinová; předprodej na TIC Železný Brod (ceny 190,-/250,-); tisk 300 ks plakátů v Tiskárně Zaplatílek zajistí a cenu
nasmlouvala L. Chvalinová (1.900,- + DPH); výlep u společnosti Rengl (TU, SM, JN, LB, M.H.) a u Města Železný Brod
zajistí L. Chvalinová, po okolí ostatní členové výboru; autobusovou dopravu po akci zajistí L. Chvalinová (návrh ceny
od spol. Sambus je 2.900,-), platit budou zájemci nám u vstupu a autobusu; OSA zajistí L. Chvalinová; služby poptají
členové výboru a L. Chvalinová rozešle mailem; služby: 4x vstup, 2x boční vstup, 3x 1.kořalna, 3x 2.kořalna, 3x
1.výčep, 3x 2.výčep, 4x stánek gril + pivo venku, 3x kuchyně + služba sál a parkoviště; jídlo: gril. maso + klobásy,
chlebíčky, guláš, dršťková, utopenci, tlačenka, nakl. hermelín (poptat u K. Stránské); pivo – víc druhů Rohozce
a Plzeň; P. Štěrba zjistí ceny potisku triček. Další budeme řešit na příští schůzi výboru. Úklid před akcí taktéž.
7/ Brigáda na úklid jeviště – po dokončení rekonstrukce kořalny, dá vědět P. Štěrba, svolá L. Chvalinová
8/ Opravy - podlaha v přísálí: dle P. Štěrby přislíbil J. Kašpar; obložení na sále: palubky poptá J. Jelínek; opravu parket
poptá M. Hejduková.
9/ Schůze výboru župy 1. 9. – za naší T. J. se zúčastní Vlasta Boudová.
10/ Ceník pronájmu sokolovny – po dokončení rekonstrukce napsat ceník a podmínky pronájmu sokolovny; vratná
záloha; pokud cizím, pouze s dozorem. Dořešíme na další schůzi.
11/ 2021 výročí znovuobnovení naší T. J. – vymyslet oslavu… návrhy na další schůzi.
12/ Je požadavek na Vinný košt ještě na podzim – vyřešíme na další schůzi. Na minulé byl návrh zamítnut a stanoven
jarní termín.

25. 8. 2020 zapsala Lucie Chvalinová, starostka T. J. Sokol Bzí

