Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 1. 4. 2019
1. Výbor T. J. hledá správce sokolovny. Výhledově je k dispozici byt 3+1 přímo
v objektu

budovy.

Zájemci

volejte

736

159

010

nebo

pište

na

holy.jeronym@gmail.com.
2. Výbor ČOS ukládá T. J. Sokol a sokolským župám dodat na Organizační oddělení
ČOS podklady pro zápis změn do Spolkového rejstříku provedených na VH.
Termín: do 30. 5. 2019
3. Informace o podání žádosti na dotaci na akci „Hrádouská vařečka“. Bylo
zakoupeno 5000 ks vařeček pro účastníky pochodu. Návrh na zakoupení
přístřešku na kontrolu.
4. Možnost koupení nových triček, které pořídila naše jednota pro členy a příznivce
Sokola. Ceny pro členy: dospělý 100,- Kč, dítě 75,- Kč. Cena pro nečlena je 150,Kč. Zájemci se mohou hlásit u jednotlivých cvičitelů.
5. Vytvořit tiskopis pro předání sokolovny v případě propůjčení (Pavel Sobotka)
6. Přespání cca 30 dětí ze školy z České Čermné z 21. 6. do 22. 6. v sokolovně.
Schváleno.
7. Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na pravidelné pohybové a zároveň
sportovní aktivity dlouhodobého charakteru. Příspěvek není určen na jednorázové
sportovní aktivity. Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny.
8. Informace o finančních prostředcích v pokladně a na BÚ.

9. Schváleno vyslání Jana Macha na školení lyžařských trenérů AD III. třídy, které
proběhne 11. – 14. 4. 2019 na Pradědu – hotel Figura.
10. Aktualizace webových stránek naší jednoty (Jiří Hlaváček ml.)
11. Návrh na instalaci frekvenčního měniče na vleku. Nechat udělat cenovou nabídku.
12. Brigáda na úklid lyžařského areálu proběhne 12. 4. Brigáda na úklidové práce
v sokolovně a kolem sokolovny proběhne 26. 4. od 16 hodin.
13. Objednáno provedení defektoskopie lana na vleku – cca 5000,- Kč.
14. Po domluvě s uklizečkami stanovit pevné časy úklidů v sokolovně, které se nebudou
překrývat s cvičebním rozvrhem.
15. Žákyně pod vedením Lidmily Martinkové a Radky Machové přespí z 18. na 19. 5.
v sokolovně.

16. T. J. Sokol ve spolupráci s CK Jana Hudková plánuje uspořádat 24. 8. 2019 výlet
tentokrát na Žďársko. Podrobnosti budou včas zveřejněny. Další akce, které
připravujeme: Pouť do Vambeřic, prázdninová keš trasa, Noc sokoloven
17. Návrh na zhotovení nových stolů do sokolovny. Nechat udělat cenovou nabídku.
18. Požární technik pan Šimerda provedl kontrolu v sokolovně. Z důvodu změny starosty

T. J. pan Šimerda provede úpravy v požární dokumentaci.
19. S místonáčelníkem župy Martinem Horákem je sjednaná přednáška s ukázkami
cvičení v sokolovně na úterý 7. května 2019.
20. Výročí v měsíci dubnu:
Rudolf Dušánek
Helena Červená
Jeroným Holý
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Projednání a schválení výpůjčky městysi Nový Hrádek
Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek schvaluje výpůjčku pozemku p.č. st. 325 s dětským hřištěm
dle § 2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. městysi Nový Hrádek od 9. 4. 2019
na dobu 9 let, to je do 8. 4. 2028. Na předmětném pozemku jsou tyto herní prvky: vahadlová
houpačka, průlezka (pejsek), houpadlo na pružině, věžová sestava Universal čtyřboká. Dále
výbor T. J. Sokol schvaluje městysi Nový Hrádek výpůjčku části výše uvedeného pozemku,
na kterém městys nechal osadit lavičky a kovové schodiště. Schváleno všemi hlasy.
Připravované akce:
4. 5. 2019

Pouť do Vambeřic

7. 5. 2019

Přednáška v sokolovně s ukázkami cvičení

11. 5. 2019

Pochod Hrádouská vařečka

25. 5.

Fiftýn

Zapsala: Jarmila Drašnarová

