
Z jednání výboru T. J. Sokol ze dne 4. listopadu 2013 

1. Náčelnice Lidmila Martinková seznámila přítomné s blížícími se doškolovacími semináři 
pro cvičitele, které pořádá ČOS. Informovala o tom, že časopis Sokol najdeme na webových 
stránkách ČOS. Podala návrh, aby cvičitelé byli osvobozeni od placení oddílových příspěvků 
(od roku 2014) – výbor souhlasí.  

2. Sokolský bál se bude konat 11. ledna 2014. K tanci zahraje skupina Streyci. Hlavními 
pořadateli za Sokol jsou Imrich Chrenko a Olga Marková. 

3. V místním kině se 18. října uskutečnil bazar dětského oblečení. Bohužel návštěvnost byla 
velmi nízká.  

4. Práce v sokolovně pomalu vrcholí. Vnější část budovy je zateplena a je hotová fasáda. 
Dokončuje se instalace venkovního schodiště. V sokolovně probíhá malování sálu a 
přilehlých místností a položení podlahových krytin. Na návrh Vladimíra Suchánka bude 
provedena provizorní úprava parket v hlavním sále. Nyní je podlaha vlivem vlhka vzedmutá. 
V nářaďovně, na jevišti a v posilovně bude položen koberec a ve výčepu lino.  

5. Byla provedena revize lyžařského vleku. Vlek je způsobilý k provozu. Postupně probíhají 
přípravy na zimní sezonu – posečení stráně, rozšíření sjezdovky, pronájem WC, rozpis služeb 
atd. 

Přebor ČOS je naplánován na 16. 2. 2014. V případě příznivých sněhových podmínek se bude 
konat na Panské stráni, pokud sníh nebude, přebor proběhne v lyžařském areálu v Olešnici 
v Orlických horách. 

6. Náčelník Pavel Sobotka přednesl návrhy smluv s budoucím sokolníkem. Jedná se o 
Nájemní smlouvu na byt a o Dohodu o provedení práce. Smlouvy budou konzultovány se 
zájemcem o byt v sokolovně a zároveň i o místo sokolníka. 

7. Starosta Jeronym Holý informoval o zatím nedobré finanční situaci T. J. Stávající finanční 
prostředky zatím nestačí na pokrytí spoluúčasti k dotaci z MŽP na rekonstrukci sokolovny.  

8. Každý týden počínaje dnem 12. 11. budou probíhat vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 
16 hodin brigády v sokolovně. Bude se převážně jednat o úklidové a stěhovací práce. 

9. V nově opravené sokolovně najdou své využití i jednotlivé části horolezecké stěny, která 
měla svoje místo v zadní části jeviště. Nyní budou úchyty umístěny v podkrovních prostorách. 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


