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Co se událo v roce 2017?

1 CO SE UDÁLO V ROCE 2017?
1.1 Akce, události
1.1.1 14. 1. 2017 – Novoroční výstup na Babylon (6. ročník)
Rok jsme tradičně zahájili novoročním výstupem na rozhlednu Babylon. 6. ročníku se zúčastnilo opět cca
40 osob, letos s pořádnou sněhovou nadílkou!

Obrázek 1: Novoroční výstup na Babylon

1.1.2 10. 2. 2017 – Společenský ples
V únoru jsme uspořádali společenský ples, tentokrát bez formální spolupráce s jiným spolkem. I tak nám
ale pomáhala velká spousta dobrovolníků. Všem díky, akce se povedla.

Obrázek 2: Společenský ples
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1.1.3 15. 4. 2017 – Taneční zábava Old Arcus
Jedna hudební akce nám letos nestačila, uspořádali jsme druhou – tentokrát taneční zábavu se skupinou
Old Arcus.

Obrázek 3: Taneční zábava Old Arcus

1.1.4 6. 5. 2017 – Volejbalový turnaj Valeč
V květnu jsme se zúčastnili tradičního jarního volejbalového turnaje pořádaného TJ Sokol Valeč. Výsledky
nebyly valné, konkurence byla letos velmi silná, leč zábava byla dobrá.

Obrázek 4: Volejbalový turnaj Valeč
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1.1.5 13. 5. 2017 – Župní přebor v atletice
Druhým rokem jsme vyslali naši Adélku na Župní přebor v atletice v Třebíči – běh na 60 m, hod tenisovým
míčkem a skok do dálky.

Obrázek 5: Župní přebor v atletice

1.1.6 25. 6. 2017 – Se Sokolem na rozhledny (7. ročník)
6. ročník akce Se Sokolem na rozhledny se opět nesl v duchu deštivého počasí.

Obrázek 6: Se Sokolem na rozhledny

1.1.7 23. 9. 2017 – Burčákový volejbalový turnaj Brtnice
Volejbalovou sezónu jsme tradičně zakončili na burčákovém volejbalovém turnaji v Brtnici.
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1.1.8 21. 10. 2017 – Keramická dílna
Ve spolupráci s DDM Radost Náměšť nad Oslavou jsme uspořádali keramickou dílnu – tentokrát si
účastníci mohli pod vedením zkušené lektorky vytvořit krásnou sošku andílka. Zájem byl obrovský, což
nás moc těší.

Obrázek 7: Keramická dílna

1.1.9 9. 12. 2017 – Cestovatelský večer (4. ročník)
Poslední veřejnou akcí roku byl tradiční cestovatelský večer.

Obrázek 8: Cestovatelský večer
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1.1.10 30. 12. 2017 – Bowling
Rok 2017 jsme zakončili v Třebíči na bowlingu.

Obrázek 9: Bowling

1.1.11 Trénink nováčků – volejbal
Po celý rok probíhal trénink volejbalu dětí a mládeže.

1.2 Dotace
1.2.1 Obec Mohelno
Podařilo se získat dotaci od obce Mohelno na společenský ples a na nákup volejbalových míčů pro
tréninky.

1.2.2 Nadace ČEZ
S velkým přispěním a aktivitou Lucky Mohelské a samozřejmě všech hlasujících se nám letos podařil malý
zázrak – z Nadace ČEZ jsme získali 30.000,- příspěvek na nákup židlí do sokolovny! Určitě se vám všem, co
jste v sokolovně byli a měli možnost židle vyzkoušet, mnohem lépe sedělo.

1.3 Trocha statistik
1.3.1 Členové, činnosti
Veličina

Hodnoty

Počet členů – údaj k 1. 1. 2017

43 osob
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- z toho

- 3 muži v kategorii žactvo mladší
- 7 mužů v kategorii žactvo starší
- 13 mužů ve věkové kategorii dospělý
- 1 muž v kategorii senior
- 2 ženy v kategorii žactvo mladší
- 12 žen v kategorii žactvo starší
- 3 ženy v kategorii dospělý
- 2 ženy v kategorii senior

Činnosti TJ Sokol Mohelno

V rámci všestrannosti
- volejbal
- basketbal
- tenis
- stolní tenis
- badminton
- turistika, cestování
Kulturní akce
- Novoroční výstup na Babylon
- Ples
- Cestovatelský večer
- Keramická dílna

1.3.2 Využití budovy sokolovny
Akce

Počet

Počet prodejů

9

Počet komerčních akcí

5 (Old Arcus, UDG, Turbo, Pouť, Hody, Old Arcus)

Počet plesů

1 (TJ Sokol Mohelno)

Soukromé akce

6 (narozeniny, silvestr)

Ostatní akce

2 (kulturní – Keramická dílna, Cestovatelský večer)

1.4 Ostatní
1.4.1 Setkání spolků
17. února se uskutečnilo setkání zástupců spolků z Mohelna. Mohli jsme tak u dobrého pivka poklábosit
o strastech a slastech, se kterými se všichni v rámci svých spolků potýkáme.

1.4.2 Spolupráce s Mohelenskou chasou
Chasa v letošním roce využila sokolovnu na tři akce – pouťovou zábavu, hody a zábavu Old Arcus spojenou
s kácením máje. To by představovalo nájemné ve výši 14 tisíc Kč plus úhradu nákladů. Letos jsme se
dokázali domluvit na provedení brigádnických prací v sokolovně, které obnášely zejména natření
radiátorů v předsálí a sále, natření vnitřních dřevěných dveří a zajištění zhotovení a instalace krásných
nových schodů do pekla. Děkujeme všem co se na tom podíleli a jako poděkování Chase jsme se dohodli na
odpuštění nájmu.
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2 CO NÁS ČEKÁ/PLÁNUJEME V ROCE 2018?
Termín

Akce

leden 2018

Novoroční výstup na Mařenku (48. ročník)

leden 2018

Novoroční výstup na Babylon (7. ročník)

2. března 2018

Společenský ples

březen 2018

Valná hromada

jaro 2018

Se Sokolem na rozhledny (8. ročník)

jaro 2018

Volejbalový turnaj Valeč

jaro 2018

Volejbalový turnaj Brtnice

podzim 2018

Volejbalový turnaj Brtnice

2018

Cestovatelský večer 5. ročník

2018

Sportovní den

2018

Volejbalový turnaj

2018

Turnaj ve stolním tenise

2018

Turnaj v tenise

2018

Turnaj v badmintonu
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3 CENY PRONÁJMU SOKOLOVNY
Ceny pronájmů sokolovny jsou pro rok 2018 stanoveny takto:
Akce

Nájem / den

Celodenní pronájem budovy – zábava

4.000,- (nerozlišuje se člen/nečlen Sokola)

Pronájem sokolovny
(narozeniny…)

–

nevýdělečná

akce

250,- člen / 500,- nečlen

Hody (pátek – pondělí)

6.000,- (za nácviky a dopitky se nájem neplatí,
nájemce platí pouze „média“)

Prodej

1.000,-

Uvedené ceny jsou bez "médií" (voda, elektřina, topení), ty se účtují dle reálné spotřeby (mimo "Prodej",
za ten je cena konečná). Ceny jsou smluvní, lze se dohodnout na jiném "způsobu" placení (dřevo,
provedení různých prací, podíl ze zisku…).
Orientační ceny za média:
Co

Cena

Paušál voda, akce malého rozsahu (narozeniny…)

50-100

Paušál voda, akce velkého rozsahu (hody, ples)

700

Elektrická energie

6,10/kWh

S nájemcem je vždy sepsána nájemní smlouva.

9

9

Závěrem

4 ZÁVĚREM
Děkujeme těm, co dočetli tento oběžník až sem. Těšíme se na společná setkání a spolupráci!
Všem přejeme hodně štěstí v roce 2018!
Kontakty
e-mail: sokol-mohelno@david80.net
web: http://sokol-mohelno.david80.net
mob: +420 603 882 216 (David Hlaváč, starosta TJ Sokol Mohelno)
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