ZÁPtS Z VALNÉ HROMADY TJ. SOKOL MILtČÍN

konané dne 25,3.2012

počet zúčastněných -18

PROGRAM:
1) úvod, přivítání, gratulace p.Doubkové a p.Ledínskému k životnímu
jubileu a poděkování za sokolské zásluhy
2) aktivity za uplynulý rok, dotace, granty
3 )současnost
4) zpráva - divadlo, masopust, cyklisté,volejbaiisté
5) diskuze, závěr
ad2) - úspěšné divadelní představení Falešná kočička autora
J.Skružného, odehrané 2x v Miličíně.dále ve Voticích, Jankově a
Červeném Újezdě; masopust Sejdeme se na plechovce s velkým
počtem účastníků
- cyklistický víkend v Mikulově a okolí vodní nádrže Nové Mlýny
za krásného počasí
- srpnový volejbalový turnaj s účastí pražského týmu
- dokončení renovace šatny za fin.podpory Středočeského kraje a
Blanické župy
- podání žádosti (červenec 2011) o dotaci z ROP Střední Čechy
Podpora rozvoje venkova na rekonstrukci sokolovny a hřiště ve
výši cca 7 mil.Kč - žádosti nebylo vyhověno (březen 2012)
- nové zatemnění oken -10.000,-Kč ochotnický soubor + 3.834,-Kč
T.J.Sokol
- závěs na průčelí sálu - 4.500,-Kč z výtěžku masopustu;
dovybavení výčepu čepovacím zařízením 10.000,- z výtěžku
masopustu + 5.000,- T.J.Sokol
- dovýměna oken, revize kotle
Dotace, granty, příspěvky: 750 000,-Kč od Obecního úřadu
- 20.000,-Kč na činnost sportovní a divadelní od Obecního úřadu
- 10.000,-Kč na činnost divadelní od České obce sokolské
- 6.385,-Kč na provoz a údržbu od Blanické župy
ad3,4) - únorový úspěšný masopust Dům radosti s večerní zábavou,
vystoupení ve Voticích; studování nové divadelní hry, v prosinci tohoto
roku divadelní ples s Horváth Bandem
- zpracování daňového přiznání
- víkendový cyklopobyt ve Veselí nad Lužnicí 27,-29.4.2012 a
pravděpodobně podzimní

- zkusit podat žádost o dotaci na pomoc sokolovně na min.školstvf
- zakoupení a výměna kotle v bytě sokolníka
- 20.000,- na sportovní a divadelní činnost od Obecního úřadu
- brigáda na úklid půdy
- podána žádost o příspěvek ze Zupního grantu na mobilní přístřešek
(volejbal)
- podána žádost o podporu divadla u ČOS
- informace ze župy, 150 let výročí založení Sokola,Všesokolský slet červenec Praha
ad5) - navýšení nájemného za akce v sokolovně - 5.500,- zábavy,
plesy, akce se živou kapelou
-1.500,- soukromé akce s reprodukovanou hudbou
- dokončit výčep, pronájem plynu, pravidelné čištění po akcích sokolník
- úhrada členských známek v knihovně u p.Struskové - nutně dát do
pořádku
Děkuji všem za pomoc a spolupráci.
27.3.2012

Jana Placková, starostka

