
Zápis z výborové schůze ze dne 9. července 2018. 

- jednota Dvůr Králové nabízí ze Župního sletu ve Dvoře Králové 
záznam na DVD za 180,- Kč – zakoupíme, zařídí L. Martinková 

- na školení cvičitelů III. třída všestrannost v Havlovicích u Úpice 
jsou přihlášeni Mach Jan, Ducháčková Veronika, Holá Lucie, 
Holý Lukáš, Šrůtek Ondřej, školení bude probíhat v termínech 
12. - 14. 10. a 9. - 11. 11. 2018 plus konzultace, Asociaci sportu 
pro všechny proplacena částka 16000,-Kč 

- na  výlet 25. 8. do Javorníku a Jeseníku je ještě několik míst 
volných 

- letošní Noc sokoloven nepřipravíme  
- zjistíme možnost zabezpečení společnosti MAMA HELP na 

zdravotní přednášku  
- na čtvrtek 12. července bude svolána brigáda na pokládání 

dlaždic u zadní části sokolovny 
- novou sprchovou zástěnu v dámských sprchách nainstalovali 

Holý Jeronym st. a Pavel Bohadlo 
- starostka župy Helena Rezková poděkovala za úspěšné 

uspořádání sletu 16. června 2018 v Novém Hrádku 
- hudební produkce sletových skladeb byla proplacena z financí 

župy 
- je třeba soustředit se na individuální dotace 
- byla provedena  elektrorevize el. spotřebičů a hromosvodů, 

proplacena částka 26000 Kč, nutno provádět každé dva roky 
- máme možnost získat vyřazený pracovní dílenský stůl včetně 

svěráku-umístění v kotelně sokolovny 
- gratulace panu Josefu Hánlovi zařídí Hlaváček J.st. a Holý 

Jeroným st., Holé Aleně bude zaslána gratulace 
- v termínu 16. 7. - 10. 8. 2018 proběhne v prostorách sokolovny 

příměstský tábor 



- poškozené chlazení u točení piva zařídí opravu u p. Zahradníčk 
Holý Jeronym ml. 

- Holý Jeronym ml. osloví Mirka Dušánka o možnosti zabezpečení  
části střechy na budově sokolovny nátěrem 

- na Panské stráni u lyžařského vleku bude nutno vyměnit 
přípojku elektrokabelu z důvodu poškození, určité části bude 
nutno vykopat ručně - brigádu organizuje Holý Jeronym st. 

- příští schůze bude v pondělí 3. září 2018 

Zapsala Lída Martinková               Nový Hrádek 9.7.2018 


