Zápis ze schůze výboru Sokolu Lomnička ze dne 3. 5. 2016
Přítomní: Petra Hrabcová, Hana Kotulánová, Lenka Severinová, Pavel Hrabec st., Leopold Němec, Jiří
Borek, Jan Bytešník, Petr Mihula, Roland Novák, Michael Šmarda
Z = zodpovídá
T = termín

Projednávané body:
1. s paní hostinskou je domluvený úklid po pálení čarodějnic do 31. 5. 2016
2. 30. 4. 2016 proběhlo tradiční pálení čarodějnic pro dětské cvičence; z obce jsme obdrželi dotaci
2 000,- Kč na občerstvení pro děti; sepsat zprávu o akci a zaslat foto Jirkovi k vyvěšení na web –
Z: Helena, vyvěsit zprávu a foto – Z: Jirka
3. v červnu slaví Jenda
4. na závodech všestrannosti v Tišnově se umístily na postupových místech Soňa Mihulová a
Dorotea Pokorná a zúčastní se celostátního kola; podat na obec žádost o proplacení nákladů na
dresy (trička) pro obě dívky – Z: Jirka, T: 4. 6. 2016
5. modernizace šatny:
byla nám odsouhlasena dotace na modernizaci
vytendrovat nejlepší dodavatele:
oddělíme od sebe profese (stavební činnosti a truhlářské výrobky)
domluvit se na rozsahu prováděné modernizace, sepsat položky k poptání a poptat; je
domluveno, koho oslovíme
vzhledem k nerovnosti podlahy prohlédnout výškové úrovně s Igorem Kotulánem a najít
optimální řešení; zkonzultovat s ním i rozsah opravy konstrukce podlahy
domluvit se, jaké truhlářské výrobky se provedou, a poptat jako výrobky na zakázku i jako prefa
výrobky; je domluveno, koho oslovíme
zjistit možné varianty věšáků vhodných i pro příležitosti plesů
lze projednat na místě při přípravě Dnu matek
zjistit, do kdy je nutné dotaci vyúčtovat, od toho se odvine termín provedení modernizace
6. proběhne akce na Den matek 8. 5. 2016, v 15 h; program zajišťuje Lenka, bude trvat cca 2 h.;
příprava sokolovny proběhne v sobotu 6. 5. 2016 od 18 h. – pomůže, kdo bude moci
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; konzultováno s jedním odborníkem; řešení by vyžadovalo náklad ve výši
cca 7 000 Kč (nové trubky a oběhové čerpadlo) – prozatím odloženo řešení na neurčito;
zkonzultovat případně s dalším odborníkem a vyhodnotit, jestli rozvody topné vody
optimalizovat nebo odříznout od zdroje tepla Z: Pavel st., Jenda, Majkl
9. Topná sezóna byla ukončena ke dni 20. 4. 2016; topič provedl nad rámec povinností vymetení
komína a úklid kotelny, za měsíc duben mu tedy bude proplacena odměna v plné výši (tj. 2 000
Kč) - odsouhlaseno
10. zadní místnost bude zablokována proti vstupu z hospody; zajistit vrácení klíčů od této místnosti
od paní hostinské – Z: Pavel st.; zůstává možnost využití hospodou dočasně a po domluvě
11. zadní místnost:

12.
13.
14.

15.

16.

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.
zjistit možnost získání horní části kladiny zdarma – Z: Petr; bude využita na výrobu nízké kladiny
pro mladší žáky – Z: Petr, Pavel st.; umístí se také do zadní místnosti
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
proběhne brigáda (lajnování, poklizení malého jeviště, celkový úklid)
dne 14. 5. 2016 od 8 do 12 hodin
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 - trvá
vyjdeme ze seznamu cvičenců získaného v novém školním roce
forma, jak uvést systém v činnost, je zatím neznámá
na valné hromadě žup bylo zjištěno, že obce ze zákona nemají zákaz provádět investice do cizích
nemovitostí; máme možnost posílat projekty k dotacím přes župu, která je uvede do vhodnější
podoby
příští schůze se bude konat dne 7. 6. 2016 v 19 h.
Zapsala: Hana Kotulánová

