
Z jednání výboru T. J. Sokol ze dne 8. července 2013 

1. V neděli 14. 7. od 15 do 16 hodin proběhne den otevřených dveří v sokolovně. Návštěvníci 

budou seznámeni se stavem a postupem stavebních prací, s možnostmi, jak finančně a účastí 

na brigádách pomoci s problémem dofinancování dotace. 

2. Z důvodu zvýšené vlhkosti v budově sokolovny vlivem provádění zednických prací je stále 

vzedmutá podlaha v sále. 

3. Bratr Miloš Vondřejc informoval o stavebních úpravách v sokolovně i před sokolovnou. 

Byly vytrhány pařezy po vykácených stromech. Je třeba najít řešení, jak je zlikvidovat, čímž 

by vznikla úspora finančních prostředků. 

Na vyvýšeném prostoru u sokolovny se v současné době rozmisťují kolektory k tepelnému 

čerpadlu. Na tomto pozemku se do budoucnosti plánují dvě sportovní hřiště. 

Fasáda na sokolovně bude provedena v původních barvách budovy. 

Bratr Miloš Vondřejc navrhuje po dohodě s panem Kalhousem z firmy Alkstav oslovit 

dodavatele materiálů a stavebních prací z důvodu poskytnutí slevy.  

4. Oslovit rodáky, firmy a okolní obce s prosbou o finanční příspěvek na rekonstrukci 

sokolovny. 

5. Dary a půjčky budou po dohodě s úřadem městyse přijímat zaměstnankyně úřadu v době 

úředních hodin. Veškeré podrobnosti najdete na informačním letáku na internetových 

stránkách T. J. nebo ve vývěsce. 

6. Byla podepsána Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 600 tisíc korun s ČOS 

na rekonstrukci sokolovny. 

7. Revizní technik pan Krbal provedl revizi elektroinstalace v budově sokolovny. Revizní 

zprávu zatím nemáme. 

8. Lyžařský oddíl ukončil sezonu, oddíl se začne scházet po skončení letních prázdnin. 

9. Z bezpečnostních důvodů nebude možné v letošním roce uspořádat další ročník přespolního 

běhu pod hradem Frymburkem. Náčelník bratr Pavel Sobotka navrhuje vytvořit jednotlivé 

trasy v prostoru nad Panskou strání s tím, že zázemí závodu bude v místním kině. Výbor 

souhlasí. 



10. Jubilanti v měsíci červnu a červenci:   

15. 6.  Bratr Jiří Šinkora  50 let  předána gratulace 

13. 7.  Bratr Josef Hánl  81 let  osobní návštěva      

11. Náčelnice Lidmila Martinková informovala o výletu do Orlických hor, který se uskuteční 

24. srpna. Jedná se o pěší trasu z Rokytnice v Orlických horách-Panské Pole přes Anenský 

vrch a rozhlednu do Říček, nebo až k parkovišti na Šerlichu. Podrobnosti naleznete ve 

vývěsce a na internetových stránkách T. J. 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


