Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 7. 6. 2021
Přítomni: Veronika Bohadlová, DiS, Ing. Jeronym Holý, Jeroným Holý, Ing. Pavel Sobotka,
Ing. Miloš Vondřejc, Ing. Jiří Hlaváček, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Bc. Jarmila
Drašnarová, Jana Černá, Renata Suchánková, Vítězslav Doubek
Schůze probíhala v kanceláři, která se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech za
jevištěm.
1) Informace o projektu „Hýbeme se hezky česky“. Organizátorem a pořadatelem
soutěže je společnost Penny Market s.r.o. Jejím cílem je podpora sportovních klubů
a týmů dětí a mládeže do 18 let. Soutěže se mohou účastnit všechny sportovní kluby
a týmy, jejichž členové jsou mladší 18 let. Tyto kluby či týmy musí být zároveň členy
České obce sokolské nebo Asociace školních sportovních klubů. Předseda LO vyzval
k online hlasování pro lyžařský oddíl Nový Hrádek. Hlasování probíhá od 3. 6. 2021
do 30. 6. 2021 na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz . Z každé IP adresy je
možné hlasovat jedenkrát každý den. Výherci získají finanční a věcné odměny.
2) 25. 6. se zapojíme do celostátní akce Noc sokoloven. Bude připraven prohlídkový
okruh vnitřních prostor sokolovny i venkovního sportovního areálu.
3) V době od 19. 7. do 13. 8. proběhne v sokolovně příměstský tábor, který pořádá MŠ.
4) 13. srpna proběhne schůzka k organizaci pochodu Hrádouská vařečka.
5) V nové posilovně chybí dokončit podlahu. Členům posilovny budou vyhrazeny

cvičební hodiny. Prozatímní dohled nad nimi bude mít náčelník Pavel Sobotka.
6) 11. června se bude v sokolovně konat výjezdní Valná hromada Sokolské župy

Podkrkonošské Jiráskovy. Účastníci si při
zrekonstruovanou sokolovnu a venkovní sportoviště

této

příležitosti

prohlédnou

7) Řešení pořádání Běhu republiky 28. října. O této akci bude jednáno se starostkou župy

na valné hromadě v pátek 11. 6.
8) Lyžařský oddíl uložil tréninkové lyže na galerii v sokolovně.
9) 28. 5. uspořádal lyžařský oddíl rozloučení se sezonou a vyhodnocení nejlepších
lyžařů.
10) Bylo dokončeno zabezpečení proti odvanu písku z plážového kurtu. Dalším

problémem je spad pilin z pily, která se nachází hned za hranicí pozemku Sokola.
11) Informace a připomínky náčelnice:
řešit na VH župy systém elektronického zápisu akcí,
návrh na nákup popelnic na tříděný odpad,
uložení nového žebříku,
informace o cvičení s mladšími děvčaty a o vycházkách se seniory,
informace o nákupu kovové skříně na doklady – sponzorsky,

informace o projektu Sokolská kapka krve.
Výročí v měsíci dubnu:
Kaválková Lada
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví
Připravujeme:
Prázdninovou keš trasu
Pochod Hrádouská vařečka – 28. srpna
Jednodenní zájezd do Jizerských hor – 21. srpna
Jednodenní zájezd na Kunětickou horu a do Pardubic – 18. září
Zapsala: Jarmila Drašnarová

