Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 2. února 2015
1. Od roku 2015 došlo ke zvýšení členské známky – z dosavadních 300 Kč na 500 Kč, děti do
18 let a senioři nad 65 let budou i nadále platit 100 Kč. Ke zvýšení platby se rozpoutala
diskuze, poukazováno je na možný úbytek členů, kteří necvičí a Sokolu jen přispívají. Výbor
schválil na lednové schůzi výboru pro tyto členy platbu 300,- Kč s tím, že doplatek 200,- Kč
bude hradit naše T. J.
Na základě negativních ohlasů ze strany členů naší jednoty, výbor T. J. změnil výše uvedené
rozhodnutí takto: členové T. J. ve věku od 18 do 65 let budou za členskou známku nadále
platit 300,- Kč, doplatek 200,- Kč bude hradit T. J.
2. Sokolský ples se konal 10. ledna 2015 s poměrně malou účastí – 98 platících osob. Příští ples je
naplánován na 23. ledna 2016.
3. Od května 2015 si budou pojištění majetku zajišťovat jednoty sami – župa nabízí pomoc při
vyjednávání s pojišťovnami, bude se snažit vyjednat výhodnější podmínky (možnost spolupráce i
s dalšími župami v kraji). Pojištění cvičenců a odpovědnosti cvičitelů bude i nadále hrazeno
ČOS.
4. Povinné hlášení o prodeji alkoholu: V souladu s § 133 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních, v platném znění, je osoba, která hodlá prodávat lihoviny na veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podnicích, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním
podniku o této činnosti písemně informovat správce daně, v jehož územní působnosti bude prodej
uskutečňovat. Písemná informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, o
časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.
5. Výročí v měsíci únoru:
Jaroslav Vondřejc – 12. února oslaví 60 let – gratulujeme,
Božena Přibylová – 24. února oslaví 90 let – osobní návštěva
6. 2. března od 19 hodin se bude konat členská schůze T. J. Sokol Nový Hrádek v restauraci Na
Kovárně.
7. Nejbližší akce:
14. 2. Lyžařský přechod Orlických hor, Nový Hrádek
22. 2. – Dětský karneval v sokolovně od 14 hodin.
20. -22. února 2015 – Cestou necestou zimní přírodou, Stříbrnice, pořádá ČOS
1. 3. 2015 – Přebor ČOS ve sjezdovém lyžování Nový Hrádek
14. 3. 2015 – Župní přebor v plavání, Trutnov

Zapsala: Jarmila Drašnarová

