Z jednání výboru T. J. Sokol ze dne 7. října 2013
1. T. J. Sokol pořádal 21. 9. Župní přebor v přespolním běhu. Organizace přeboru i samotné
závody byly kladně hodnoceny ze strany zúčastněných oddílů. Na závod se dostavilo 102
účastníků. Další informace a výsledkovou listinu najdete na internetových stránkách T. J.
2. Lyžařský oddíl zahájil pravidelnými tréninky sezonu 2013/2014 a přijal několik nových
členů. Na Panské stráni se provádí terénní úpravy a proběhne pravidelná revize vleku.
3. Náčelnice Lidmila Martinková informovala o bazaru dětského oblečení, který se uskuteční
18. října v místním kině. Seznámila přítomné s blížícími se doškolovacími semináři pro
cvičitele a vyzvala k účasti na nich. Náčelnice zahájila cvičení s děvčaty (1. až 4. třída) ve
školní tělocvičně.
4. Bratr Miloš Vondřejc informoval o průběhu prací v sokolovně a seznámil s návrhem na
výmalbu sálu sokolovny. Na základě návrhu byly vybrány jednotlivé odstíny barev. Při
odstraňování omítky ze zdí se narazilo na původní ozdobnou malbu. Část této malby zůstane
zachována v prostoru nad balkonem.
5. Termín Sokolského bálu se přesunuje z původně 18. ledna o týden dříve, a to na 11. ledna.
Důvodem změny je kapela Strejci, která je 18. 1. zadaná. Další známé termíny plesů: 25.
ledna – Myslivecký ples, 8. února – Hasičský ples.
6. Městys Nový Hrádek vydá stolní kalendář s historickými pohlednicemi naší obce na rok
2014. Cena kalendáře bude 100,- Kč. Jeho koupí přispějeme na rekonstrukci sokolovny.
7. Místostarosta Jiří Hlaváček informoval o složení nového výboru ČOS, starostkou je Ing.
Hana Moučková.
V plné výši byly vykryty dotace na vybavení sokoloven. Naše jednota žádala o švédskou
lavičku, podložky, destičky a další cvičební pomůcky.
8. Základní škole v České Čermné byl zapůjčen odrazový můstek do konce roku 2013.
9. 28. října 2013 ve 14 hodin na Dlouhém proběhne slavnostní odhalení pomníku obětem II.
světové války. Za Sokol se jako vlajkonoš zúčastní Jiří Hlaváček st.
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