Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 2. 12. 2019
1. Informace o pojistné události. Vlivem silného větru se nadzvedl plech na západní straně horní části
střechy sokolovny

2. Štěpánskou zábavu pořádá naše jednota 26. 12. Hlavní pořadatel je Libor Přibyl ml.
3. Z dotačního programu Královéhradeckého kraje nám byla poskytnuta investiční dotace ve výši 800
tisíc korun na na realizaci projektu s názvem „Dokončení stavebních úprav sokolovny Nový
Hrádek“. Dotace je určena na účel: rozšíření možností využití budovy - rekonstrukce prostor za a
nad jevištěm s novými místnostmi a zázemím v místní sokolovně. Práce provede stavební firma
Alkstav, Nové Město nad Metují. Předpokládaný začátek prací je v lednu 2020. 11. ledna se
uskuteční brigáda na vyklizení prostor za jevištěm.
4. Stanovení termínů zimních sportovních akcí: 8. 2. - Župní přebor ve sjezdovém lyžování, 15. 2. Přejezd Orlických hor na běžkách, Přebor ČOS ve sjezdovém lyžování pořádat nebudeme.

5. Výzva k účasti na Běhu republiky, který se bude každoročně pořádat 28. 10.
6. Informace z lyžařského oddílu: lyžařský oddíl má 37 členů; byl vyvěšen sezonní leták, který
připravil Imrich Chrenko; příprava dětí na soustředění na Zvoničce; schválena koupě baterie do
vrtačky (cca 2500,- Kč); pan Karel Dudášek uvedl do provozu telefonní spojení v areálu Panská
stráň; služby na vleku jsou obsazeny 60 dobrovolníky.
7. Informace o stavu členské základny T. J.: celkem 294 členů, 31 členů přistoupilo, 11 vystoupilo a
2 zemřeli.
8. Informace o stavu finančních prostředků na účtech.
9. Opravu žíněnek a duchen, kterou provede firma V – SPORT Dolní Přím, zaplatí nejmenovaný
sponzor. Děkujeme.
10. Doplnění cvičebního rozvrhu o cvičení rodičů s malými dětmi.
11. Provozní připomínky: návrh na připevnění roletek na skříňky s prapory z důvodu ochrany
historických praporů před působením světla; provést kontrolu fotobuněk na světla před sokolovnou
a na dámské toaletě; provádět večerní kontrolu prostor sokolovny; zveřejnění běžně používaných
tiskopisů na webových stránkách.
12. Připomínka pro všechny vedoucí oddílů - oddílové příspěvky se vybírají v každém oddílu.
13. Výbor schválil výši pronájmu sokolovny k soukromým akcím pro členy Sokola: v období od
dubna do konce října 2000,- Kč, v období od října do konce března 3000,- Kč. Platnost od 1. 12.
2019.
Zároveň se bude vybírat peněžní jistota 5000,- Kč na pokrytí případných škod vzniklých v průběhu
akce. Pořadatel akce je také povinen zajistit úklid objektu. Pokud při pořádání soukromé akce
žádné škody majiteli sokolovny nevzniknou a prostory sokolovny budou řádně uklizeny, bude
peněžní jistota vrácena v plné výši při přebrání sokolovny a vybavení. Platnost od 1. 11. 2019.

Pro organizované skupiny s dětmi do 15 let platí poloviční sazba bez vybírání kauce. Schváleno.
14. Svépomocí bylo provedeno namalování čar pro badminton v sokolovně.
15. Česká obec sokolská využívá od září tohoto roku komunikační a kancelářské aplikace G Suite od
firmy Google. Systém je velmi vhodný pro organizace, jako je Sokol, protože umožňuje přímou
komunikaci mezi velkým počtem uživatelů. Každá župa i jednota má založený oficiální e-mail s
koncovkou @sokol.eu.
16. Projednání organizace Sokolského plesu, který pořádáme 25. 1. 2020.
17. Martin Sychrovský předložil nabídku na pořízení startovních čísel (letní, zimní) od firmy Wikov.
Minimální odebraný počet je 200 ks.
Výročí v měsíci prosinci:
Grimová Ivana
Svatoňová Hana
Grim Pavel
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
Připravované akce:
26. 12. 2019

Štěpánská zábava

25. 1. 2020

Sokolský ples

26. 1. 2020

Dětský karneval

8. 2. 2020

Hasičský ples

8. 2. 2020

Župní přebor ve sjezdovém lyžování

15. 2. 2020

Přejezd Orlických hor na běžkách

29. 2. 2020

Myslivecký ples

Zapsala: Jarmila Drašnarová

