
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 2. listopadu 2015 

1. Župní náčelnice Eva Trejbalová potřebuje informaci, kolik cvičitelů se přihlásí na školení pro 
získání kvalifikace cvičitel všestrannosti III. třídy, kvůli žádosti o dotace na ČOS na toto 
vzdělání. Lída Martinková osloví cvičitele, kterých se týká získávání kvalifikace, zašle jim 
materiály pro vzdělávání získávání cvičitele IV. třídy. Jedná se o tyto cvičitele: Havrda Vojta, 
Langr Miloš, Stříbrný Martin, Čtvrtečka Josef. 

2. Návrh pro standardizaci vybavení pro všestrannost byl zaslán na župu, pro nás by byl vhodný na 
objednání ještě rozkládací klín 100x80x60 za 5034 Kč, počkáme na vyzvání k objednávce ze 
župy. 

3. Lída Martinková si zapůjčila 10 míčů gumových na cvičení pro děti v Olešnici /současný stav v 
sokolovně dostačuje/. 

4. Vytvořit seznam cvičitelů III. třídy, kteří si mohou u vedoucího LO Jeronýma Holého 
vyzvednout permanentku na vlek za zálohu 200 Kč, která bude po vrácení permanentky vrácena. 

5. Vedoucí lyžařského oddílu hledá dobrovolníky na prodávání jízdenek na vleku, aby mohl sestavit 
časový harmonogram na služby v zimním období. 

6. Vedoucí LO se pochvalně vyjádřil k soustředění lyžařského oddílu koncem srpna. Poděkoval za 
zajištění provozu kuchyni manželům Svatoňovým. Dále kladně hodnotil chování dětí a odbornost 
trenérů. 

7. Byla provedena revize nářadí, kopii zašle starosta do ZŠ řediteli a náčelnici L. Martinkové. 
8. Byly zakoupeny dětské omalovánky 50 ks se sportovními motivy s logem sokola, vhodné jako 

odměny u soutěží. 
9. Je třeba uklidit chodbu, schody a příslušné prostory před balkonem z důvodu kolaudace těchto 

prostor. Je stanovena úklidová brigáda na pátek 20. 11. 2015 od 16 hodin pro 4 muže na 
přenášení nábytku, od 17 hodin pro 4 ženy na mytí. 

10. Na přípravu sokolského bálu, který se bude konat 23. ledna 2016, oslovil starosta přítomné a 
navrhl pro první kroky Lídu Martinkovou pro zajištění kuchyně, Katku Vondřejcovou pro 
výzdobu, sám osloví na přípravu tomboly v sokolovně opět Jiřinu Novotnou a zajištění toboly si 
vezme na starost sám včetně zásobování, další den plánujeme dětský maškarní, starosta osloví 
Janu Šinkorovou, obě akce budou náročné na zajištění obsluhy, přípravy a úklidu. Propagaci by 
měli převzít Luboš a Šárka Světlíkovi. 

11. Na budově sokolovny je nainstalováno internetové zařízení společnosti podorlicko.net. 
12. Starosta T. J. Jeronym Holý byl doporučen starostou městyse Zdeňkem Drašnarem na ocenění 

Komunální politik roku za projekt rekonstrukce sokolovny. 
13. Starosta T. J. osloví p. Rozsypala z České spořitelny ohledně pojištění areálu vleku.  
14. Velice důležité byly pro naši T. J. dotace z KH kraje:150 tisíc na splácení půjček a 40 tisíc 

příspěvek na elektřinu.  
15. V prostorech schodiště byly instalovány požární dveře, bude zaslána žádost o kolaudaci. Na plesy 

bude přístupný balkon. 
16. Byt pro sokolníka je před dokončením. 

 

Zapsala: Lidmila Martinková 

 


