Zápis z jednání výboru T.J.Sokol Nový Hrádek ze dne 5.12.2016.
- poškozené splachování na dámském záchodě opravili Holý a
Vondřejc ihned
- opravu poškozené branky na florbal zajistí Bohouš Petr
- Pavel Bohadlo a Holý Jeroným st. zlikvidovali část poškozených
židlí, vyměnili nefunkční žárovky, omyli stropní svítidla, intenzitu
světla lze ještě posílit dalšími zdroji ve středu stropu, do
budoucna je třeba objednat servis seřízení oken, na jaře nutno
řešit úpravu hřiště štěrkopískem, Pavel opravil rozpadající se
lavičku na cvičení
- 6. prosince se zúčastní schůze výboru župy v Náchodě Hlaváček
J. st. a následně schůze náčelnictva Martinková L.
- pravidelnou požární revizi provede revizní technik p. Šimerda
- byla provedena odborná revize nářadí-zpráva uložena u
sokolnice Renaty Kosinkové, kopie odeslána do základní školy
- pronájem budovy sokolovny skupiny orientačního běhu
- z Dobrušky o víkendu od
do
15 osob
- pronájem budovy sokolovny od 28.12. od 15 hod do 1. 1. 2017
- pronájem budovy sokolovny skauty z Nového Města o víkendu
od 6.1 od 14 hod - 7.1.2017
- narozeniny v lednu oslaví členky Hlaváčková Jiřina a Šritrová
Milada
- naše jednota obdržela finanční sponzorský dar od člena Miloše
Vondřejce
- letošní splátky na dluh na rekonstrukci sokolovny byly vyplaceny
- vyúčtování dotací odesláno na župu
- příprava na Štěpánskou zábavu-hlavní pořadatel Bohouš Petr,
produkce hudební skupina ZZTOP, zájem o vstupenky na balkon
hlásit hlavnímu pořadateli /omezené množství/, nutno dokoupit
plastové kelímky, potraviny nákup u f.Verner

- dokoupení mycích prostředků zajistí Renata Kosinková
- Panská stráň je posečena f.Farma Olešenka za 6630.- Kč, ze župy
příspěvek 3000,- Kč na úpravu terénu pro přespolní běh
- z odboru sportu ČOS jsme dostali z grantu na soustředění
lyžařského oddílu na Zvoničce v Peci 3290.- Kč
- ze župy z odboru sportu nám bylo mimořádně přiděleno na
činnost lyž.oddílu 6000,-Kč
- členství v jednotě v LO obnovil Navrátil Richard
- proběhla prohlídka lyžařského vleku panem Martincem, který
nahradil revizního technika ing.Vojtěcha
- služby na vlek pro letošní sezonu jsou rozdělené
- 5. a 6. listopadu se účastnily pobytu v Praze na ČOS za účast
v soutěži Sokol v zimě nespí cvičitelka Radka Machová
s žákyněmi Čtvrtečkovou Hanou a Adélou, Machovou Bárou a
Noskovou Terezou
- 27. listopadu se účastnili semináře v Praze na ČOS zaměřeném
na cvičení pro seniory Martinkovi Lída a Zdeněk, tento den se
účastnili prezentace sletových skladeb na XVI. Všesokolský slet
2018 ještě s Markétou Vaňkovou ve Vinohradské tělocvičně
- zdobení sálu před mysliveckým plesem bude v pátek 13.ledna
2017 od 17 hodin
- myslivci se budou podílet na nákladech za nákup vinných
skleniček 3 roky částkou 400 Kč, které budou vždy připočteny
k nákladům pronájmu sokolovny
- výtisk plakátů a 200 letáků na Sokolský ples zajistí starosta Holý
s tím, že první propagační výtisky budou vyvěšeny v sokolovně
již na zábavu 26.12.
- starosta má možnost sehnat cenu do tomboly domácího vepře
- příští výborová schůze bude v pondělí 9. ledna 2017
Zapsala Martinková Lidmila Nový Hrádek 6.12.2016

