Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 3. října 2016
1. 23. září proběhla v sokolovně „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.
Akce se zúčastnili zástupci župy a byla velmi kladně hodnocena. Pořadatele mile překvapila
vysoká účast návštěvníků – 55 dětí a 96 dospělých. Vyslovena byla pochvala sestře Radce
Machové, která byla hlavní organizátorkou programu pro děti a zábavných soutěží o ceny.
Děkujeme.
2. Přidělená dotace z MŠMT ve výši 70000,- Kč na sport mládeže – náčelnice Lidmila Martinková
předložila návrh cvičebního náčiní, které by se za získané finance mohlo pořídit. Návrh bude
předložen vedoucím jednotlivých oddílů k připomínkám a případnému doplnění.
3. 8. října si připomínáme památný den Sokola. Bratr Pavel Sobotka vysvětlil u pamětní desky ve
vestibulu sokolovny, proč právě tento den a připomenul události válečné doby: „Právě 8. října
1941 udělali nacisti zátah na činovníky Sokola, velkou část jich zatkli a posléze poslali do
koncentráků, kde jich 95 % zahynulo. Sokol byl zároveň zakázán. U nás se to týkalo pana
Vojtěcha Koláče, dlouholetého ředitele základní školy v Novém Hrádku a zároveň také starosty
naší sokolské župy – popraven v Osvětimi 19. 4. 1942, pana Josefa Světlíka, pokladníka jednoty,
který zemřel v Terezíně v roce 1942, pana Josefa Vondřejce, náčelníka jednoty, který byl
umučený v Gribo v roce 1944.
4. Místostarosta Jiří Hlaváček seznámil členy výboru s cenovou nabídkou od firmy Velebný
v Ústí nad Orlicí na zrestaurování historického praporu naší jednoty. Cena činí cca 40000,Kč. Po krátké diskusi proběhlo hlasování. Oprava historického praporu byla schválena všemi
hlasy.
5. Informace o akcích, seminářích a školeních připravovaných župou a ČOS. Lída a Zdeněk
Martinkovi se zúčastní semináře pro seniory. Naše jednota uhradí zápisné.
6. Náčelník Pavel Sobotka informoval o elektronické evidenci tržeb.
7. Župní přebor v přespolním běhu pořádá naše jednota 15. 10. 2016. Prezentace účastníků a výdej
startovních čísel proběhne od 9 do 9:40 hod. ve vestibulu kina. Běžecké tratě budou připraveny
v prostoru Roubalova kopce. Zajištěno je občerstvení a promítání pohádek pro děti v kině.
Diplomy a medaile poskytne župa. Ceny, které zbyly z akce Noc sokoloven, se použijí pro
účastníky přespolním běhu.
8. Stanovení cvičebních hodin v posilovně. Cvičící se budou zapisovat do knihy. Na dveřích bude
vyvěšen seznam členů posilovny. V posilovně musí být z důvodu bezpečnosti minimálně 2
osoby, z toho jedna ve věku nad 18 let.
Cvičební hodiny: pondělí až sobota: od 9 hod. do 11 hod., od 13 hod. do 21 hod.,
neděle: od 9 hod. do 11 hod.

9. V termínu od 7. 10. do 9. 10. bude v sokolovně pobývat tábor dětí z Nového Města nad Metují
v počtu asi 20 dětí.
10. Technické připomínky: obleky na florbal nedávat sušit do sprchy, koupit ubrousky, objednat
revizi nářadí, informace o závadách výčepního zařízení, vývoz septiku.
11. Výročí v měsíci říjnu:
Přemysl Černý
91 let
Jiří Hlaváček
74 let
Gratulujeme a děkujeme za stálou přízeň.

osobní návštěva
písemná gratulace

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

Zapsala: Jarmila Drašnarová

