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PROBĚHLÉ AKCE

Zářijový týden otevřených dveří se vydařil především dětem. Kromě tradičně
úspěšného cvičení si děti tentokrát užili radosti dvojnásob díky loutkovému divadélku Maňásek, jehož herci vykouzlili na dětských tvářích nejeden úsměv. Na
závěr jsme poseděli a zatancovali si na pátečním Tanci na úvod. Sokolský ples
jsme byli nuceni z mnoha důvodů zrušit, a tak zimní sezonu odstartoval volejbalový Open a nohejbalové turnaje. Prosincová veřejná (mikulášská) cvičební hodina opět především ty nejmenší, ale dětské úsměvy občerstvily mezi dospělými
nejen přítomného mikuláše, čerta a anděla. Detaily jsou ve zvlášť uvedeném
článku. Také se nám pomalu daří naše veselé chvilky zaznamenávat pro tisk
slovem i obrazem. Jen tak dál! O kom se nemluví, jako by ve Vlašimi ani nebyl!

Rok 2015 je v plném proudu a od minulého vydání Sokolnovinek
uplynulo hodně vody, halová sezona pomalu končí, vedení má za sebou
analýzu konkurence i partnerské domašínské jednoty a evidentně máme
v obou směrech co dohánět.
VALNÁ HROMADA 12.3. OD 18TI HODIN

Kromě výborem připravené spoustě zajímavých novinek o dění minulém i o dalších
plánech je valná hromada také možností se vyjádřit k pozemkovým a finančním
záležitostem, dát na vědomí, kam vás srdce táhne a setkat se s lidmi, kteří aktuálně udávají směr naší cesty. Opět je hlasovací právo vámi svěřeno vybraným
delegátům. Poměr počtu členů k počtu delegátů zůstal 8:1, což dává každé
skupině spravedlivé zastoupení. Vážíme si setkání s vámi se všemi, vašich
názorů a zpráv o činnosti. Zprávy o činnosti a nominace jak delegátů oddílu, tak
i kandidátů do voleb prosím odevzdávejte v kanceláři jednoty nejpozději
na valné hromadě.

BRIGÁDA A PÁLENÍ ČARODĚJNIC U SOKOLKY
POSLEDNÍ DUBNOVOU SOBOTU 25.4.

Rok uplynul od poslední brigády a opět okolí naší sokolovny “zdobí” spousta
odpadků a napadaných větví. Brzy se posune čas na letní a nabídne se možnost
cvičit na čerstvém vzduchu. Pojďme využít toto přechodné období k troše úklidu
jak venku, tak i uvnitř. Poslední dubnovou sobotu 25. 4. projdeme v 16 hodin
stráň, cvičiště, dráhy, doskočiště a volejbalový kurt a provedeme sběr nepořádku.

Nejpozději v 18 hodin pak
přejdeme do pivnice krátce
posedět při malém občerstvení. Celý týden mohou
následovat individuální nebo
oddílové brigády, které pak
završíme posezením na hřišti
u ohně o čarodějnicích po
skončení akce pro děti. Pivo
a špekáček pro brigádníky je
samozřejmě zdarma.

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Povedlo se nám díky soudní při domoci dluhu bývalého pana správce Vohralíka.
Bohužel tato malá částka je chabou náplastí na neúspěšnou žalobu na pořadatele
akce, po které voda zaplavila kiosek v malém sálu a následný průsak zničil nové
podlahy v ceně statisíců.

SOKOLSKÉ REPUBLIKOVÉ AKCE

Na www.sokol.cz je celý přehled, v němž nesmí chybět novinka posledních
měsíců zaměřená na tzv. kešky, tj. objevování skrýší na publikovaných souřadnicích. Aktuálně čítá vzhledem k ročnímu období také výstupy na nejrůznější
kopce a hory republiky.
Česká obec sokolská aktuálně žije kromě standardní agendy prací na přípravě
nového webu (aktuálně novy.sokol.eu), hledáním nového marketingového partnera a rozjezdem příprav na příští sokolský slet.

DOTACE

Máme opět podáno několikero žádostí neboť i přes neúspěchy v posledních
letech stále platí, že kdo nežádá ani nedostává (třebaže v loňském roce podle
zákulisních informacíc MŠMT rozdávalo spíš těm, kdo nežádali)
na MŠMT na přestavbu dezolátní tribuny cvičiště na opěrnou zeď se zázemím
pro aktivity pořádané na hřišti - primárně sobalové.
prostřednictvím České unie sportu (nahradila ČSTV) na MŠMT na údržbu areálu
žádost putuje také na krajský úřad na opravu elektrických a vodních instalací,
sprch u šaten a jednodušší ovládání osvětlení v obou sálech
opět jsme se objevili v rozpočtu města, tudíž nějaká částka na provoz a činnost
by nás neměla minout

PROVEDENÉ OPRAVY

Rozjeli jsme práci na odstranění problémů s kolísáním tlaku a teploty vody ve
sprchách. Bohužel se nepodařilo stihnout vyřešit vše do nového roku, na nové
sprchy ještě tedy bude třeba nějaký čas si počkat.
V loňském roce se výbor zaměřil dle vašeho doporučení z valné hromady
především na lepší prezentaci sokola v našich prostorách. Začali jsme zkulturněním našich prostor kolem vstupů do budov. Zlikvidovali jsme nepoužívané
žerdě u hlavního vchodu a nahradili je novými na fasádě, vyměnili rozpadající se
poštovní schránky, vestibul se schodišti u hlavního vchodu mají novou výmalbu
a vedení vody u šaten jsme opatřili skříní.
Namísto potrhaných papírových cedulek po tělocvičnách a nahodilých zprávách
předávaných cvičiteli a trenéry jsme začali pracovat na nové koncepci uceleného
informačního systému naší jednoty. Skládá se z:
- webového portálu/systému nabízejícího publikované články cílené na různé
skupiny veřejnosti i různé skupiny členů, ale obsahuje také velké množství
dalších zajímavých informací na vyšších úrovních oprávnění
- systému informačních cedulek po našem areálu obsahujících navigaci po areálu, ale také příkazy, zákazy a doporučení
- vývěsky v sokolovně s prezentací jednoty pro návštěvníky a informační
vývěsky pro členy
- dvě vývěsky ve městě - odděleně pro všestrannost a pro sportovní oddíly

SMUTNÝ LISTOPAD

Uprostřed přátelského rekreačního basketbalu našemu 40tiletému kamarádovi
a spoluhráči vypovědělo službu srdce a ani okamžitá resuscitace nepomohla - rozloučili jsme se v úterý 11.11. od 13ti hodin v katolickém kostele sv. Jiljí zádušní
mší a poté na vlašimském hřbitově. Ve věku 88 let zemřel také náš dlouhodobě
přispívající člen pan Jaroslav Vávra.

VOLEJBAL JEDE! (ALE I NOHEJBAL MÁ
NADĚJI)

Kromě tradičních akcí jako je Open, Silvestrovský turnaj, plesu, … je letos k vidění ve vlašimi
volejbalová novinka - utkání krajského přeboru
1. třídy a tedy i derby s Benešovem. Přijďte fandit
na další utkání 14 a 28.3., 2. a 16.5., 6.6. Náš nohejbalový oddíl se může tuto sezonu také pochlubit
úspěchem – Michal Krunert získal na nymburském
mistrovství republiky mladších žáků stříbrnou medaili v singlech, když hájil barvy Šacungu Benešov.

