Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 8. února 2016
1. Hodnocení Sokolského plesu, který se konal 23. ledna – organizačně byl ples dobře zajištěn –
krásná výzdoba – pěkná hudba – spokojenost zúčastněných. V příštích letech docílit vyšší účast
návštěvníků. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na výzdobě, přípravě tomboly i
samotném průběhu plesu.
2. Dětský karnevalový rej vypukl v neděli 24. ledna od 14 hodin v sokolovně. Jako tradičně se těšil
hojné účasti. Při promenádě se předvedlo 67 masek. Zábavnou show vedla Jana Šinkorová se
svými pomocníky. Děkujeme pořadatelům i ostatním dobrovolníkům, kteří se podíleli na
přípravě, průběhu akce a úklidu sokolovny.
3. Od února obývá byt v sokolovně paní Renata Kosinková, která zároveň bude vykonávat funkci
sokolnice. Končící sokolnici Veronice Bohadlové děkujeme za vždy perfektně odvedenou práci
v této funkci.
4. Informace ze schůze výboru župy:
·

Na župě už lze zakoupit členské známky na rok 2016.

·

Výbor ČOS schválil na svém zasedání v listopadu 2015 vydání sletové známky na roky
2016 – 2018. Cena 50 Kč, každý si může na podporu XVI. všesokolského sletu zakoupit
jakékoliv množství. Na župě zatím nejsou.

·

Valné hromady v sokolských jednotách musí proběhnout do 3. dubna 2016. Valná
hromada župy se uskuteční 8. dubna 2016 od 17 hod. v Náchodě.

·

Registrace sportovních oddílů a výkazy odboru všestrannosti odevzdat do 20. února.

5. Informace o akcích, seminářích a možnostech využití grantů.
6. Rok 2016 je rokem 110. výročí Sokola.
7. Valná hromada T. J. Sokol Nový Hrádek se uskuteční 7. března 2016 od 19 hodin v restauraci Na
Kovárně.
8. Návrh na vybavení sokolovny základním nářadím na drobné opravy a údržbu – schváleno.
9. Návrh na zrušení světlých židlí, které jsou ve výborovně a nahradit je sedačkami z balkonu –
schváleno.
10. Žádost Hany Svatoňové na pečení koláčů 11. 3. v kuchyni sokolovny – schváleno.
11. Výročí v měsíci lednu:
Olga Langrová

50 let

písemná gratulace

Gratulujeme a děkujeme za stálou přízeň.

Zapsala: Jarmila Drašnarová

