Zápis ze schůze výboru Sokolu Lomnička ze dne 4. 4. 2016
Přítomní: Petra Hrabcová, Hana Kotulánová, Lenka Severinová, Pavel Hrabec st., Leopold Němec, Jiří
Borek, Jan Bytešník, Petr Mihula
Z = zodpovídá
T = termín

Projednávané body:
1. byl odsouhlasený nový termín konání schůzí výboru – každé 1. úterý v měsíci v 19 h.
2. paní hostinská žádá o povolení organizovat pálení čarodějnic 30. 4. 2016 za budovou Sokola –
povoleno, podmínkou je odklizení všeho odpadu včetně popela do 31. 5. 2016
3. proběhne také tradiční pálení čarodějnic pro dětské cvičence 30. 4. 2016 (sobota); sepsat žádost
na obec o finanční příspěvek na pohoštění pro 30 dětí ve výši 2 000 Kč – Z: Jirka;
je potřeba vymyslet program; vytisknout pozvánky
4. proběhne akce na Den matek 8. 5. 2016, cca v 15-16 h; program zajišťuje Lenka, bude trvat
cca 2 h.
5. aktualizovat cvičební rozvrh – Z: Jirka a všichni, kteří mají v rozvrhu změnu
6. otop vystačí přibližně na 2 týdny topení, poté se přestane topit
7. provést sondu do podlahy v tělocvičně – Z: Hana, T: před letními prázdninami, po ukončení
cvičení
8. rozvody topení nejsou zcela vyhovující, vzdálené radiátory v šatně se nahřívají s velkým
zpožděním a ztrátami; zkonzultovat s odborníkem a vyhodnotit, jestli rozvody topné vody
optimalizovat nebo odříznout od zdroje tepla – Z: Jenda, Hana, Majkl
9. schválení odměny pro topiče ve výši 2 000 Kč/měsíc – schváleno
10. v současné době pan Štecha nemůže vykonávat funkci topiče; pro rok 2016 je sepsána smlouva
s panem Hrabcem nejst. – dodatečně schváleno
11. zadní místnost je někdy využívána paní hostinskou jako sklad; vzhledem k tomu, že tato místnost
již k hospodě nepatří a bude využívána pro cvičební účely, je potřeba tuto možnost omezit a
eliminovat tak riziko úrazu v souvislosti s uskladněným nábytkem; zajistit vrácení klíčů od této
místnosti – Z: Pavel st.; zůstává možnost využití hospodou dočasně a po domluvě
12. zadní místnost:
budou do ní přestěhována bradla, až budou opravena, výškově upravena – Z: Pavel st.
bude-li to možné, přesune se sem i hrazda – Z: Pavel st.
13. vzhledem k vysokým nákladům na provoz a údržbu budovy bylo rozhodnuto, že pořádání akcí
bude zpoplatněno, a to s účinností ode dneška; výše zatím nestanovena
14. v květnu proběhne brigáda
15. úklid sokolovny, brigády v sokolovně – bylo by dobré, kdyby se na úklidu a brigádách podíleli i
členové sokola Lomnička, kteří chodí cvičit, a to vzhledem k tomu, že se neplatí žádné oddílové
poplatky; začalo by se s tím od nového školního roku
sepsat úklidové činnosti, které by úklid obnášel – Z: Hana
přinést seznam cvičenců na příští schůzi – Z: Pavel st.
forma, jak uvést systém v činnost, je zatím neznámá
16. příští schůze se bude konat dne 3. 5. 2016 v 19 h.
Zapsala: Hana Kotulánová

