Zápis z výroční členské schůze TJ Stonožka Březina z.s.
Datum a místo konání:

16.3.2018 od 18:00
Restaurace Pod Hrady, Olšina

Svolavatel:

výkonný výbor TJ

Přítomno:

37 členů

Program:

1) Volba návrhové komise
2)Zpráva o činnosti TJ za rok 2017
3) Zpráva pokladní
4) Zpráva revizní
5) Seznámení s kalendářem činností pro 2018
6) Diskuze
7) Usnesení a závěr schůze
8) Večeře
9) Promítání fotek z pamětnických diapozitivů

Průběh jednání:
Již od 18h probíhá čilý ruch kolem podepisování prezenční listiny.
Salónek restaurace Pod Hrady se pomalu zaplňuje, pro zúčastněné jsou na stolech připraveny letáčky
na nejbližší plánované akce: hned zítřejší Jarní vycházka (17.3)a Velikonoční pochod (31.3.)
Prezenční listina čítá 37 podpisů, tzn, že je výroční schůze usnášení schopná.
V čase 18:20 se slova ujímá Karel Horáček ml. a schůzi zahajuje, letos má opět za úkol, aby nás celou
schůzí provedl.
Přivítal všechny zúčastněné a seznámil nás s jednacím řádem schůze. Následně jej nechal odhlasovat,
všichni zúčastnění souhlasili.
Zápisem z letošní výroční schůze pověřil Aleše Mužáka.
Návrhová komise byla navržena ve složení:

Šorejs Miroslav (předseda)
Bureš Miroslav
Vaníčková Jana

Opět všichni souhlasili s navrženým složením komise.

Hlavním bodem programu byla zpráva o činnosti pro rok 2017. Velmi obsáhlou zprávu zpracovala a
seznámila nás s ní Zdeňka Horáčková. Informovala zúčastněné o stavu členské základny (61 členů
k 31.12.2017) o financování akcí prostřednictvím obecního příspěvku, dotace od ČUS a jiných.
Samozřejmě byly vyjmenovány všechny akce roku předešlého, včetně více či méně obsáhlých popisů
konkrétních akcí. Zmíněno bylo také, že během roku se výkonný výbor sešel celkem na 6 výborových
schůzích a byla uspořádána jedna brigáda (Úklid loděnice). Zdeňka měla také připravené celkové
počty účastníků na akcích v loňském roce a vize do budoucna, abychom, jako celek, nepolevili při
organizaci veškerých akcí, protože to smysl má. Další informace obsažené ve zprávě: pravidelné
cvičení žen, 10 výročí vydání infokalendáře (změna u sponzorů), žádost o zveřejňování fotek
z jednotlivých akcí a jako další prosba o pomoc při přípravách zejména velkých veřejných akcí.
V závěru zprávy Zdeňka popřála členům pevné zdraví a hodně účastí na akcích TJ.
Následovala zpráva pokladní, kterou připravila a seznámila nás s ní Jana Nováková. Zmíněny byly
kompletní pohyby financí na pokladně a také na bankovním účtu, veškeré příjmy a výdaje TJ za rok
2017. Zúčastněných poděkovala za již uhrazené příspěvky na činnost a zbylé vyzvala k jejich zaplacení.
Zprávu revizní připravila a prezentovala Ing. Jaroslava Petrboková a výsledkem bylo, že účetnictví TJ je
vedeno řádně a průkazně. Proběhla kontrola plnění usnesení z minulé výroční schůze za rok 2017, kdy
se uskutečnila většina naplánovaných akcí dle kalendáře, byly čerpány a využity příspěvky od obce,
členi byli zvýhodňováni před nečleny. Závěrem tedy je, že nebylo shledáno žádné pochybení, žádné
neoprávněné čerpání financí.
Kalendář 2018
-

-

-

nový bod na jednacím řádu výroční členské schůze. Každý z organizátorů řekl ke „své“ akci pár
informací důležitých pro případné účastníky a také se je již snažil nalákat k účasti. Nově jsou
tyto drobné informace uvedeny u akcí i v tištěné podobě Infokalendáře TJ Stonožka.
U Svatovavřinecké pouti byla zmíněna informace o vysazení památného stromu ke 100letému výročí založení republiky. Zde je třeba domluva s obcí, aby bylo vybráno vhodné místo
a zároveň proběhla výzva k účasti.
K Horáček st. – opět plánuje vycházky bez pevného termínu v kalendáři, zhruba 4x za rok
(jaroxpodzim)

Dále byla v programu diskuze:
-

-

Již tradičně se jako první o slovo přihlásil starosta obce Březina, Radoslav Drázský. Poděkoval
za obec aktivním členům TJ, projevil uznání za pořádání akcí. Zároveň zmínil možnost čerpání
finančních prostředků od obce pro určitý veřejný účel.
V reakci na příspěvek starosti ohledně financí, vystoupila Zdeňka Horáčková s připraveným
seznamem věcí.
V reakci na příspěvek předsedkyně TJ se seznamem věcí, vystoupil znovu Radoslav Drázský
s výzvou k účasti na akcích pořádaných obcí
Zdeňka Horáčková také vstoupila znovu do diskuze, tentokrát s připravovanou akcí s projekcí
fotek, kdy budou promítány fotky jak historické, tak i soudobé. Někdy během roku. Na závěr
dnešní schůze bude malá ochutnávka připravované projekce.

-

-

Karel Horáček st. vyzval zúčastněné muže i ženy k pomoci s přípravami zejména velkých,
organizačně náročných akcí (Pouť a Loděnice). Ještě také směřoval otázku na starostu obce
ohledně přístupu k jezu u Jizery, který měl být po výstavbě vodní elektrárny opět umožněn.
Starosta obce podal vysvětlení takové, že vodní elektrárna je stále vedena jako nedokončená
stavba a probíhá zkušební provoz (již několik let), tedy stavba není zkolaudována a pohyb lidí
okolo je nebezpečný. Obec se snaží odkoupit „Ostrov“ a díky tomu zajistit přístup lidí k nebo
spíše pod březinský jez. Zastupitelstvo se snaží situaci stále řešit. Zmíněna byla také informace
o tom, že obec směnila se ZD Březina pozemek, na kterém se koná oblíbená akce Otevřená
loděnice (letos se připravuje již 4. Ročník), jedná se tedy o obecní pozemek a přístup k Jizeře
je aspoň zde zajištěný.

Následovalo Usnesení z výroční schůze pro rok 2018, které přečetl předseda návrhové komise,
Miroslav Šorejs – plně schváleno.
Karel Horáček ml. poděkoval všem za pozornost a letošní výroční schůzi ukončil.
Následovala večeře, podávalo se již tradiční menu, řízek s bramborem.
V závěru dnešní akce proběhla již zmíněná malá ochutnávka projekce historických diapozitivů a
zazněly písně od kapely Rodokmen.
Zapsal Aleš Mužák

