Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 4. května 2015
1. Od května 2015 bude nemovitý majetek jednot, které o to projevily zájem, pojištěn pod
jednou smlouvou župy. Nejvýhodnější podmínky v poptávkovém řízení nabídla Česká
pojišťovna. Pojištění cvičenců a odpovědnosti cvičitelů bude i nadále hrazeno ČOS.
2. V hodnocení odborů sokolské všestrannosti tělocvičných jednot župy za rok 2014 jsme se
umístili na šestém místě ze třiceti jednot.
3. V pátek 7. 5. v 17:30 hod. se uskuteční pietní vzpomínka k 70. výročí konce druhé světové
války u pomníku padlých na náměstí. Zároveň proběhne slavnostní požehnání obnoveného
Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla.
4. Poškozený zámek u hlavního vchodu do sokolovny je opraven. Cena opravy je cca 3000,Kč.
5. Výbor schválil zakoupení informační nástěnky, která bude umístěna v šatně vedle rozvaděče.
6. V pátek 22. 5. od 16 hodin bude brigáda na provedení úklidových prací v sokolovně a kolem
sokolovny.
7. Náčelnice Lidmila Martinková s pěti děvčaty se zapojily do soutěže „Naše sokolovna“. Soutěž
spočívá v popsání příběhu sokolovny: vznik, historie, zajímavosti apod. Pět nejlepších kolektivů
bude odměněno zajímavým pobytem v Praze.
8. Sestra Ludmila Ježková vytvořila propagační nástěnku, která bude umístěna v náchodské
sokolovně. Děkujeme.
9. Výročí v měsíci květnu:
Drašnar Josef – 10. května oslaví 65 let,
Drašnar Josef – 12. května oslaví 89 let,
Sychrovská Miloslava – 29. května oslaví 84 let.
Jubilantům gratulujeme a přejeme dobré zdraví a osobní pohodu.
10. Nejbližší akce:
Tradiční sokolské župní setkání 8. května 2015 se uskuteční ve Studnici – trasa a program bude
připraven jak pro pěší, tak pro cyklisty.
15. května 2015 – rozloučení se zimní sezonou spojené s opékáním prasete pod Panskou strání.
Tradiční pochod „Hrádouská vařečka“ se uskuteční 16. května 2015.
30. května 2015 – Fiftýn – sportovní klání dvojic.
Na 11. září 2015 se připravuje akce nazvaná „Noc sokoloven“ – otevření sokoloven pro veřejnost
(sokolské jednoty se do akce mohou zapojit dobrovolně).
Zapsala: Jarmila Drašnarová

