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Co nového v Sokole?
Dlouho tady nepřibyl žádný příspěvek, a tak teď podáme hned celou řadu
informací. Čtěte tedy až do konce.
Provoz sokolovny
Sokolovna je již asi 2 týdny v provozu. Svá cvičení či tréninky už
rozjeli lyžaři, přidali se stolní tenisté, po nich ženský aerobic,
funguje už i parkour, florbal a volejbal. Běží i power-joga ve školním
fitnessku. Zanedlouho zahájí zkoušky také divadelníci, už v červnu je
čeká divadelní přehlídka v Miletíně. Před sálem sokolovny je k
dispozici desinfekce na ruce i na povrchy. Na WC se moc lidí nevejde a
šatnu jsme zrušili. Takže nařízení dodržujeme, i kdybychom nechtěli J.
Neváhejte a vyrazte do sokolovny! Spustit se také pomalu můžou
společenské akce. V nejbližší době např. v sokolovně zasedne valná
hromada MAS Orlicko.
Šatna
V pěkné a opravené sokolovně se jen šatně nedostalo patřičné péče a
vypadala pořád jako před 50 lety. Přestávky v provozu jsme využili
k její renovaci. Momentálně je šatna vystěhovaná, staré skříňky
zlikvidovány a naplno běží práce na nové podobě. Co všechno bude nové?
Nechte se překvapit, až přijdete do sokolovny. Náklad? Zhruba 150.000.
Kdyby chtěl nějaký sponzor přispět, budeme vděční…..
Fotbalové hřiště
Celá jarní sezona byla zrušena. Volného času jsme využili k obnově
trávníku na hřišti. Některé práce by se měly dělat každý rok, u nás
při delší zimě a kratším podzimu toho času tolik není, a tak se práce
odsouvají a trávník trpí. Nyní je hřiště pohnojeno, ošetřeno proti
plevelům, vyčesány zbytky staré trávy a mechu, propískováno a doseto.
Vše nákladem nejméně 45.000 Kč. Aby práce nepřišla vniveč, byl na
omezenou dobu na hřiště zakázán vstup. Hasičům a škole děkujeme za
pochopení, věříme, že i jim se bude na hustém trávníku lépe sportovat.
Těžko ale chápeme, když si někdo plete hřiště s cvičištěm pro psy. A
ani mu nevadí nápisy a pásky kolem hřiště.
Fotbal
Na jaře se nehraje, což chybí divákům i fotbalistům. Diváci si nemají
kam zajít v neděli odpoledne, fotbalisté nabírají kila. Soutěž bude
zahájena až v srpnu. Fotbalisté ale začnou trénovat už od června. Na
úvod, konkrétně na sobotu 6. 6., připravujeme malý neoficiální pouťový
turnaj. Zváni jsou už teď jak hráči, tak diváci. Otevřeme kiosek,
utratíme nějaké peníze u houpaček a střelnice, ale hlavně si užijeme
fotbalu.
Pochoďák
David Ficner navázal na svého dědu a rozhodl se znovu pořádat
turistické pochody. Podrobněji viz plakát anebo text na webu o několik
článků níže. Trasy jsou zajímavé, zastávky v muzeu nebo u občerstvení
vybrány. Počet přihlášených kočárků již nyní přesahuje odhady a
autobus už je z poloviny zaplněn. Proto dlouho neváhejte a hlaste se
v kanceláři na ŽIVĚ u J. Kalouse anebo mailem
sokolklasterec@centrum.cz anebo rovnou na tomto odkaze:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXSe0SYDJNQ0sucQRAaUPBdh6ynm
_OVwL-c0Gy8jAf3_CFHw/viewform
Rock-sport party
Pokud bude rozvolňování pokračovat, budou povoleny akce aspoň do 1000
lidí a nebude povinností mít třeba před podiem na sobě roušku, pak
Rock-sport party bude. Přípravy běží, kapely jsou domluveny, fotbalový
turnaj bude, doprovodný program je vymyšlen a vše zveřejníme kolem
poloviny června. Jen s neckyádou nepočítáme, netroufáme si spoléhat,
že bude dost vody v řece. Myslím, že co se týká hudebního obsazení,
bude letošní ročník obzvlášť silný.
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