Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 5. ledna 2015
1. Registrace sportovních oddílů zaslat na župu do 10.2.
2. Od 1. ledna přešla T. J. Sokol Nový Hrádek k novému dodavateli elektrické energie. Ukončena
byla spolupráce s ČEZ a.s. a uzavřena smlouva s EP ENERGY TRADING, a. s.
3. Výbor schválil doplnění provozního řádu o sazbu pro ubytování skupin v sokolovně:
Období od 1. 10. do 30. 4. – paušál za skupinu a noc 1200,- Kč + 50,- Kč/osoba a noc + 50,- Kč
za cvičební jednotku a osobu (v případě skupiny cvičební jednotka = den). Je to v případě, kdy
skupina využívá sokolovnu i ke sportu, nejen k přespávání.
Období od 1. 5. do 30. 9. – paušál za skupinu a noc 800,- Kč + 50,- Kč/osoba a noc + 50,- Kč za
cvičební jednotku a osobu (v případě skupiny cvičební jednotka = den). Je to v případě, kdy
skupina využívá sokolovnu i ke sportu, nejen k přespávání.
4. Požadavek na doplnění výstroje pro brankáře oddílu florbal. Schváleno.
5. Od roku 2015 došlo ke zvýšení členské známky – místo dosavadních 300 Kč se bude platit
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 pro tyto členy platbu 300,- Kč s tím, že doplatek 200,- Kč bude
hradit naše T. J.
6. Vánoční zábava měla již tradičně hojnou účast – 350 návštěvníků.
7. Sokolský ples se bude konat 10. ledna 2015 od 20 hod. K tanci bude hrát skupina Leoše Hejduka.
Vstupné 120,- Kč. Hlavní pořadatel je Ing. Jeronym Holý.
8. 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.
9. T. J. Sokol Nový Hrádek předložila na župu žádost o bezúročnou půjčku ve výši 50 000 Kč.
Schváleno 19 hlasy, 1 se zdržel.
10. Proběhla kontrola PO panem Šimerdou – vše v pořádku. Školení požární prevence se
zúčastnilo 5 osob.
11. Pan Vojnar provedl revizi hasičských přístrojů – všechny byly vyměněny.
12. Požadavky sokolnice: vyměnit zámek u dveří vedoucí z kuchyně do chodby a u posilovny,
pověsit lékárničku, koupit koš na invalidní WC – schváleno.
13. Posunout světla nad vchodem do posilovny a do šatny hudby – nyní jsou schovány za
pověšenými závěsy.

14. Výročí v měsíci lednu:
Jiřina Hlaváčková oslaví 9. 1. 70 let.
15. Nejbližší akce:
10. 1. 2015 – Sokolský ples Nový Hrádek
17. - 18. 1. - Školení cvičitelů v Náchodě
24. ledna 2015 – Sraz cvičitelek dorostenek a žen v Pardubicích
31. 1. 2015 Župní přebor v obřím slalomu Nový Hrádek
14. 2. Lyžařský přechod Orlických hor, Nový Hrádek
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

