Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 4. 9. 2017
1. Ohlášené soukromé akce v sokolovně: 9. 9. 2017, 29. 9. – 1. 10. 2017, 9. 6. 2018
2. V průběhu srpna bylo provedeno vyasfaltování hřiště před sokolovnou. Nově
vytvořená plocha se bude využívat ke sportovním aktivitám a k parkování při
společenských akcích. Prostor u vstupu do areálu bude vybaven herními prvky pro děti
a lavičkami.
3. Výbor schválil režim parkování na dětském a sportovním hřišti před sokolovnou:
zákaz parkování s výjimkou

jednorázových

společenských

akcí pořádaných

v sokolovně.
4. Ve čtvrtek 7. 9. proběhne brigáda na úpravu terénu kolem asfaltového hřiště a na
úpravu plochy horního hřiště.
5. Aktualizace cvičebního rozvrhu na rok 2017/2018 – nácvik sletových skladeb.
6. Akce Noc sokoloven proběhne 23. září od 16 hodin v sokolovně. V rámci akce
vystoupí divadelní soubor z České Skalice „Maska“ s pohádkou O drakovi a královně
Johance, budou připraveny soutěže pro děti a vyhodnocení prázdninové KEŠ trasy,
návštěvníci si budou moci vyzkoušet cvičení na nářadí. V dopoledních hodinách se
uskuteční sletová štafeta. Start bude v 8:50 hod. u sokolovny a předání štafetového
kolíku v 9:40 hod. v Pekle. Štafetový kolík si na určených místech budou předávat
zástupci oddílů a do cíle v Pekle přinesou kolík vedoucí sletových skladeb. 14. 9. v 17
hodin proběhne schůzka k organizaci sletové štafety a Noci sokoloven.
7. Informace ze schůze župy v Náchodě.
8. Požární technik pan Šimerda provedl pravidelnou kontrolu. Byla zjištěna prošlá revize
hasicích přístrojů.
9. Župní přebor v přespolním běhu pořádá naše jednota 7. října.
10. Došlo k výměně elektroměru na vleku a lyžařský vlek čeká před sezonou velká
technická prohlídka po 5 letech.
11. Naše jednota obdržela dar 10000,- Kč od Městyse Nový Hrádek a 10000,- Kč od SDH
Nový Hrádek. Děkujeme za podporu.
12. Oddíl předškolních dětí se zapojil do celoročního projektu s názvem „Svět nekončí za
vrátky – cvičíme se zvířátky“. Projekt je zaměřen na pohyb jako přirozenou potřebu
dětí.
13. Seznámení s cenovou nabídkou na zhotovení opony včetně elektrického pojezdu od
firmy Radovan Preis, Studnice v ceně cca 154000,-. Prověřit možnost dotace ze župy.

14. Ve spolupráci s CK Jana Hudková uspořádal T. J. Sokol 26. 8. výlet do Toulovcových
maštalí a na zámek Nové Hrady. Akce byla kladně hodnocena.
15. Termíny sletů v roce 2018:
Župní slet ve Dvoře Králové nad Labem - 19. května (krytá hala zimního stadionu),
Krajský slet v Hradci králové - 3. června,
oblastní slet Nový Hrádek 16. června.

16. Výročí v měsíci září:
Ludmila Bohadlová

71 let

Mojmír Kopecký

91 let

Josef Svatoň

75 let

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Připravované akce:
23. 9.

Noc sokoloven

23. 9.

Sletový štafetový běh do Pekla

7. 10.

Župní přebor v přespolním běhu

Zapsala: Jarmila Drašnarová

