Lyžařský oddíl při TJ Auto Škoda Mladá Boleslav
Zápis z výroční členské schůze dne 30. 11. 2009
Přítomni: dle prezenční listiny
1.
2.
3.
4.

Zahájení schůze provedl Josef Müller
Josef Müller přednesl zprávu o činnosti LO od minulé VČS. Zpráva je součástí zápisu z VČS.
Informaci o stavu boudy Erlebach přednesl Pavel Topol . Zpráva je součástí zápisu z VČS.
Informaci o stavu pronajímání boudy školám přednesla Alena Hrdá . Zpráva je součástí zápisu
z VČS.
5. Zprávu o hospodaření v LO za uplynulé období přednesla Radka Sobotková.Informovala o
odděleném hospodaření skupiny závodního lyžování a boudy Erlebach. Veškeré účtování
v sekci závodního lyžování podepisuje šéf TR
František Řezáč. Souhrnná zpráva o účtu závodního lyžování byla předložena
v tištěné formě. Zpráva o hospodaření na účtu boudy Erlebach byla přednesena
z rukopisu.Obě zprávy o hospodaření jsou přílohou zápisu.
6. Lyžařský oddíl má celkem 114 členů, starších 15ti let.
Výbor LO je 7mičlenný.
Z těchto členů bylo přítomno celkem 26 členů, včetně všech stávajících členů výboru, což je
méně než polovina a VČS tedy nebyla usnášeníschopná.
7. Šéftrenér František Řezáč požádal trenéry o zhodnocení činnosti jednotlivých
závodních oddílů.
Jiří Verner zhodnotil činnost přípravky a předžáků v sezóně 2008/2009.
Martin Melichar informoval o způsobu přípravy a výhledu činnosti přípravky
a předžáků na novou sezónu.
Tomáš Stehlík informoval o výsledcích a přípravě družstva žáků.
František Řezáč přednesl zprávu o družstvu dospělí – junioři v sezóně 08/09 a výhled
na sezónu 09/10, zpracované omluveným trenérem Tomášem Müllerem.
8. Dan Veselý informoval o komunikaci se Svazem lyžařů. Je třeba doplatit známky
a budou se už vybírat příspěvky na rok 2010. Rovněž připomněl, že byl
2. na mistrovství republiky, což nikdo při hodnocení závodníků nezmínil. Požádal
přítomné o poskytnutí e-mailových adres kvůli zlepšení komunikace v oddíle.
9. Diskuse probíhala i v průběhu schůze mezi jednotlivými zprávami. Záznam diskuse je
přílohou zápisu VČS.
10. Předseda LO Josef Müller poděkoval všem přítomným za účast na VČS
a věcné připomínky, které budou podnětem pro další činnost LO, a schůzi ukončil.
Zapsala: Alena Hrdá
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Záznam diskuse:
1. Martin Melichar kritizoval výbor LO za špatnou organizaci brigád. Výbor by měl brigády
především řídit a ne je sám provádět.
Odpověď: P. Topol bude garantem za brigády – organizovat prostřednictvím e-mailu rodiče
závodníků na připravené brigády (e-maily – viz zápis bod č.8)
2. Tomáš Stehlík kritizoval, že opět nejsou v písemné formě zprávy o činnosti LO a
o hospodaření (Erlebašky), jak bylo uloženo usnesením z minulé VČS.
Odpověď: Zprávy jsou připraveny v poznámkách a budou přiloženy k zápisu z VČS.
Dodatek: V usnesení z minulé VČS se mluvilo o všech zprávách. K dispozici byla
v písemné formě zpráva o hospodaření závodní sekce a zpráva o družstvu
T. Müllera.
3. Tomáš Stehlík požadoval k nahlédnutí poslední oficiální rozbor vody z Erlebašky,
který zajišťovali J.Müller s P. Topolem v akreditované laboratoři v Č. Lípě.
Odpověď: Protokol byl předán na TJ AŠ, kopii má J. Müller doma.
4. Pan Simandl - Nevěří mu, protože „závodníci“ nechali udělat neoficiální rozbor
22. listopadu (zajišťoval Z.Doležal ve VaKu MB), který dopadl opět špatně. Bojí se poslat
vlastní děti na vánoční soustředění a ani pro školy to není bezpečné. Je nutno situaci rychle
řešit.
Odpověď: J. Müller má kontakt na odborníka z Prahy , který podobné situace umí řešit
pomocí úpravny vody. Dosud nereagoval na e-mailový dotaz (14 dní), který
předseda přes vyhovující protokol vznesl.
5. Pan Hladík – to je divná firma, když do 14 dnů neodpoví. Nabízí spolupráci se svým známým
– odborníkem chemikem. Zprostředkuje rychlé a účinné jednání.
Odpověď: J. Müller - rádi pomoc přijímáme, domluvíme se rychle na řešení po dohodě
s Z. Doležalem.Díky za iniciativu.
6. Dan Veselý hodnotí kladně rychlý přístup vedení LO – snahu o řešení problému s vodou. Rychle
zorganizovaná brigáda (v mrazu a hlubokém sněhu - Müller, Topol, Hrdý a Machek) na vyčištění
studánky, potrubí a propláchnutí savem.
Odpověď: Po této akci byl proveden odběr vody a následoval rozbor v ČL s dobrým výsledkem.
7. M. Melichar se dotazuje na počet členů LO a jakým způsobem byli členové LO pozváni na VČS,
protože účast členů je velmi malá.
Odpověď: Pozvánka byla na internetových stránkách www.skimb.cz a www.erelbaska.cz.
8. B. Macháčková upozornila, že pozvánka přes internet není dostatečná s ohledem na starší členy
LO, kteří k němu nemají mnohdy vůbec přístup. příště je třeba volit i jinou formu pozvání – osobně
nebo telefonem nebo písemně.
Odpověď: Příště bude rozšířen způsob pozvánek, aby byla informovanost dostatečná.
9. M. Melichar vznesl dotaz na podíl v přínosu financí z ubytování členů LO a cizích návštěvníků
Erlebašky.
Odpověď: Z evidence financí to bude možné zjistit. Informaci podáme na příští schůzi výboru LO.
10. J. Hrdý reagoval na zprávy trenérů o dobrých výsledcích dětí – závodníků, že je vidět,že štafetu,
kterou jim předali „staří“ trenéři, dobře převzali a to je dobrá zpráva pro oddíl.
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11. Z. Doležal vznesl dotaz, jak je to s finanční náhradou za zapůjčení materiálu na veteránské závody.
Odpověď: Po dohodě nebude na veteránských závodech bývalých členů LO požadována finanční
náhrada.
12. T. Stehlík upozornil, že nebyl splněn požadavek z volební členské schůze na zřízení revizní
komise.
Odpověď: V usnesení z minulé VČS je úkol pro výbor LO a TR:
- zvážit přípravu revizní komise pro LO, připravit na členskou schůzi účelnost a náplň.
13. F. Řezáč předložil předsedovi návrh na doplnění Stanov LO, který nebylo možno projednávat
pro malou účast členů.

Zapsala: Alena Hrdá
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