Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 29. srpna 2016
1. 23. září proběhne v sokolovně akce „Noc sokoloven“ s tímto programem:
- 17 – 18 hodin
zábavné soutěže pro děti
- 18 – 18,30 hodin
dekorování praporu pamětní stuhou ke120. výročí Sokola v Novém
Hrádku
- 18,30 – 19 hodin
vyhodnocení keš-trasy
- od 19 hodin
volné cvičení za ceny.
Občerstvení zajištěno.
2. T. J. Sokol Nový Hrádek ve spolupráci s CK Jana Hudková uspořádali v sobotu 27. 8. jednodenní
zájezd na Dolní Moravu přes Polsko s návštěvou Medvědí jeskyně v polském Kletnu. Kapacita
autobusu byla plně obsazena. Zájezd byl účastníky kladně hodnocen nejen díky pěknému počasí,
ale hlavně díky zážitkům, které si přivezli.
3. Informace o závadách v sokolovně: nefunkční zarážka u dveří k záchodům, poškozená švédská
bedna, přebrat židle – zájemce o opravení nebo odkoupení.
4. Oddílové příspěvky na další období zůstanou ve stejné výši.
5. Připravuje se nový rozvrh cvičebních hodin v sokolovně.
6. Stanovení cvičebních hodin v posilovně z důvodu přehledu o cvičících v posilovně. Cvičící se
budou zapisovat do knihy. Na dveřích bude vyvěšen seznam členů posilovny.
7. Na župě lze zakoupit členské známky na rok 2016. Ke koupi jsou i sletové známky v hodnotě
50,- Kč, zakoupit si jich může každý člen libovolné množství na podporu pořádání XVI.
Všesokolského sletu v roce 2018.
8. Informace o akcích a seminářích pořádaných župou a ČOS.
9. Obec Nový Hrádek vyhrála v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2016 Cenu
hejtmana ve výši 25000,- Kč. Částka byla rozdělena a naše T. J. dostala 5000,- Kč.
10. 16. 8. 2016 se konalo poslední rozloučení se sestrou Vítězslavou Zelenou, členkou
náchodského Sokola a dlouholetou vzdělavatelkou župy Podkrkonošské – Jiráskovy.
Rozloučení v Husově sboru v Náchodě se za naši jednotu zúčastnili Jiří Hlaváček a Lidmila
Martinková.
11. Místostarosta Jiří Hlaváček s manželkou navštívili firmu Velebný v Ústí nad Orlicí, která se
zabývá renovací historických praporů. Vedoucí firmy je provedl dílnami, kde si prohlédli
rozdělané práce žen i hotové výrobky. Zároveň zaměstnanci firmy prohlédli náš sokolský
historický prapor, který potřebuje zrenovovat. Emailem jsme obdrželi cenovou nabídku, o
které se bude jednat na příští schůzi výboru.
12. Požární kontrola v sokolovně proběhla bez závad.
13. 15. 10. bude pořádat naše T. J. Přebor Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy v přespolním
běhu 2016. Propozice byly rozeslány na jednotlivé jednoty.
14. Byla provedena defektoskopie a výměna lana na lyžařském vleku.

15. Výročí v měsíci září:
Ludmila Bohadlová

70 let

osobní návštěva

Mojmír Kopecký
90 let
Radomír Lanta
50 let
Josef Svatoň
74 let
Gratulujeme a děkujeme za stálou přízeň.

osobní návštěva
písemná gratulace
písemná gratulace

Připravované akce:
23. 9. – Noc sokoloven
15. 10. - Přebor Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy v přespolním běhu 2016

Zapsala: Jarmila Drašnarová

