Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 3. listopadu 2014
1. Starosta Jeronym Holý informoval o složité finanční situaci Sokola z důvodu splácení půjček na
rekonstrukci sokolovny.
2. Číslo služebního telefonu na sokolnici Veroniku Bohadlovou: 778531423
3. Do cvičebního rozvrhu hodin v sokolovně byli zařazeni mladí hasiči. Budou využívat sokolovnu
hlavně během zimního období.
4. Ing. Miloš Vondřejc informoval o pracích na oplocení hřiště u sokolovny. Termín ukončení byl
konec října.
5. Řešení akustiky v sokolovně: problém špatné akustiky by částečně mělo vyřešit zavěšení tkaniny
na boční stěny jeviště. Nejdříve je nutné zhotovit uchycení látky.
6. Mikulášskou zábavu v sokolovně pořádá 29. listopadu SDH.
7. Sokolský ples se bude konat 10. ledna 2015. K tanci bude hrát skupina Leoše Hejduka. Vstupné
120,- Kč. Hlavní pořadatel je Ing. Jeronym Holý.
Další pořadatelé: Jiří Novotný – tombola, Imrich Chrenko – propagace, Veronika Bohadlová příprava sálu a úklid, Lidmila Martinková – výzdoba, obsazení kuchyně.
8. Místostarosta Jiří Hlaváček podal informace ze schůzky MAS Pohoda venkova ve Valu.
Tlumočil poděkování ze župy za organizaci Župního přeboru v přespolním běhu. Připomínka
byla k závodníkům, kteří nejsou členy Sokola.
Pokud se členové jednoty účastní seminářů pořádaných ČOS, župa proplatí náklady na cestovné
a účastnický poplatek.
9. Zemřel pan Jaroslav Štěpán, který byl obětavým pomocníkem při údržbě lyžařského vleku a
topičem v sokolovně. Děkujeme za jeho práci. Navždy zůstane v našich srdcích.
10. Nářaďovna je upravena pro přístup k jednotlivým nářadím.
11. Matrikářka Hana Svatoňová informovala o stoupajícím počtu členů naší jednoty.
12. Požadavek na umístění knihy závad – bude k dispozici v šatně hudby.
13. Náčelnice Lidmila Martinková nabízí 2 pytle travního semínka – bude využito na zatravnění částí
sjezdovky a ploch u sokolovny.
14. Je třeba opravit rám s nápisem Sokol, který byl umístěn nad vjezdovou bránou před sokolovnou.
15. Oddíl volejbalu už nepatří pod sporty, ale pod všestrannost.
16. Jeroným Holý st. informoval o účasti v komisi lyžování. Naše jednota bude opět pořádat Přebor
ČOS v lyžování.
17. ČOS má k dispozici znaky na kapesní plaketě, které je možno používat místo kroje.
18. Dohlédnout na zamykání dveří v prostorách sokolovny, na kterých je nápis VSTUP ZAKÁZÁN.

19. Stanislav Drašnar přišel s návrhem postavit kolejiště s vláčky na sále v sokolovně ve dnech 28.
12. – 30. 12. Akce bude přístupná veřejnosti, vstupné dobrovolné ve prospěch Sokola. Děkujeme
za zajímavý nápad.

Zapsala: Jarmila Drašnarová

