Z Á P I S
ze schůze výboru a ved. družstev kuž. oddílu Spartaku Přerov konané dne 17.12.2009 na
kuželně.
Přítomni :

Ing. Vladimír Sedláček, Jiří Divila, Jaruška Hájková, Katka Fajdeková, Tomáš
Lindner, Jitka Čtvrtníčková, Jiří Kryl, Roman Goldemund
Nepřítomni : Ing. Marek Navrátil, Lenka Matyášová
ad 1) Z důvodu malé iniciativy stávajícího výboru kuželkářského oddílu navrhl předseda do
výboru nového člena Jiřího Divilu. Ten byl jednohlasně vedoucími družstev a
přítomných členů odsouhlasen a doufám, že přinese svěží vítr do našeho sportu a
zejména mezilidských vztahů jednotlivých členů družstev.
ad 2) Jaruška Hájková oficiálně oznámila ukončení své práce ve výboru, s tím že dokončí
účetně sezonu 2009-10. Úkolem je zajistit náhradu a předání účetní dokumentace.
Zajišťuje : výbor do 1.6. 2010
ad 3) Výbor oddílu zažádal ČKA o konání MČR v kategorii juniorek 2010. Tato kategorie
byla přidělena a bude konána ve dnech 8.-9. 5. 2010. Tato kategorie bude v Přerově
rovněž při oblastních přeborech. V současné době máme v této kategorii 3 děvčata.
ad 4) Přebory jednoty jednotlivců proběhnou ve dnech 18. – 21. 1. 2010 – Zajišťuje Jirka
Divila
ad 5) Okresní přebory proběhnou 30. ledna 2010 – přihlášky do OP na základě výsledků
zajistí Lenka Matyášová
ad 6) Soupisky jednotlivých družstev na jarní sezonu byly odsouhlaseny. Dohodnutý styl
spolupráce mezi ženskými družstvy. Soupis pošle Jirka Divila Lence Matyášové, která
odešle soupisky do 31. 12. 09 na STK.
ad7) připomínám adresu kuželkářského mailu, kde chodí veškeré zprávy a zpravodaje
kuzelkyprerov@centrum.cz a využívání webových stránek, kde jsou veškeré dostupné
informace o dění kuželkářského oddílu : www.kuzelkyprerov.webnode.cz
ad8) Výbor oddílu projednal a jednohlasně odsouhlasil přestup Katky Fajdekové z Olomouce
do Přerova za částku 20 000,- Kč. Přestup zajistí v Olomouci V. Sedláček
ad 9) Zajistit sponzorský dar pro oddíl Kuželek od nájemce hospodského zařízení (Pavlíny
Pospíšilové) dle smlouvy. O: Sedláček, Goldemund – zajištěno, peníze předány
ad 10)Výbor oddílu projednal a odsouhlasil proplacení turnaje družstvu žen ve Valašském
Meziříčí v prosinci 2010
ad 11) Předseda informoval o proběhnuté akci – kontrolní start juniorských výběrů ČR a jeho
vyúčtování. Každé družstvo, které se zapojilo do výpomoci při organizaci dostalo
finanční odměnu 500,- Kč.
ad 12) Informace o obdrženém sponzorském daru od paní Strouhalové (10 000,- Kč). Tato
částka bude použita na zakoupení nových teplákových souprav pro ženy I.
ad 13) Do 15. 1. 2010 zajistit zpracování grantu na činnost oddílu vyhlášeném Olomouckým
krajem. O: Divila, Sedláček
ad 14) Zpracovat jarní kalendář soutěží dle zvyklostí oddílu. O: L. Matyášová, T: 31.12. 09
ad 15) Předseda podal informace z výboru TJ Spartak Přerov o stavu se sportovní halou,
smlouvě s pivovarem ZUBR
ad16) Dodatečně bez výboru : šetřit veškerou energií, více dbát na pořádek,
Zapsal : Vladimír Sedláček

