Zápis z jednání výboru T.J. Sokol Nový Hrádek z 6. září 2021.
Přítomni: Bohadlová Veronika, Vondřejc Miloš, Hlaváček Jiří ml.,
Holý Jeroným ml., Holý Jeroným st., Martinková Lidmila,
Doubek Vít, Bachura Pavel
22.6. děti z lyžařského oddílu s trenérem Honzou Machem se účastnily přeboru
ČOS v přespolním běhu v Jaroměři – Sychrovský Tomáš 6., Machová
Veronika 6., Machová Vanda 7.
25.6. proběhlo odpoledne Noc sokoloven s prezentací tenisu a plážového
volejbalu s prohlídkou nového zázemí posilovny, kanceláře, sociálních
zařízení v prostorách za jevištěm
27.6. Roztančírna – večer pro tanečníky 10 párů
30.6. poslední z deseti jarních turistických výletů seniorů
4.7. Pietní setkání k uctění památky obětí odbojové skupiny S21B – účast čtyř
členů naší jednoty
21.8. výlet na Jizerku a do Příchovic 18 členů
19.7.-13.8. proběhl letní příměstský tábor organizovaný místní MŠ
16.8.-20.8. sokolovna pronajata zápasníkům Hradec Králové
28.8. uspořádaný 37. ročník pochodu Hrádouské vařečky s účastí 306 turistů
Starostka Veronika Bohadlová vyslovila poděkování všem organizátorům
při zajišťění tradičního pochodu, dále připomíná o poděkování Jarku
Drašnarovou pro pana Popa za zapůjčení auta při této akci a dále poděkování
Šimonu Šinkorovi za grafický návrh označení všech dveří v budově sokolovny.
Byl schválen provozní řad posilovny, za jehož dodržování odpovídá Pavel
Bachura. Provozní doba je pondělí-neděle 13-20 hodin, je nutné se rezervovat v
systému na stránkách jednoty.
Bude podána žádost u Nadace ČEZ na dotace potřebné k výměně střešní
krytiny, ještě letos se uskuteční částečná výměna krytiny v hodnotě uznané
pojistné události, sdělil Miloš Vondřejc.
V soutěži „Hýbeme se hezky Česky“ vyhlášené řetězci PENNY jsme se
zúčastnili činností lyžařského oddílu, ale do posledního hlasovacího kola jsme
se nedostali. V sobotu 25. září se uskuteční Župní přebor v přespolním běhu,
byly přislíbeny finance starostkou župy Helenou Rezkovou za pronájem kina
městyse Hrádku i posečení trávy na trase, obstarání diplomů a medailí. Dále se
projednávala možnost nákupu cen Martinou Marešovou, zajištění občerstvení a
úklidu kina po skončení akce. Rozeslány proposice i s podmínkami dodržování
současných hygienických pravidel.

S novým rozvrhem hodin v sokolovně pro nové období 2021-2022
seznámila náčelnice Lidmila Martinková. Rozvrh byl projednán předem s
jednotlivými vedoucími složek.
Dohodli jsme se, že oddílové příspěvky bude možno platit i elektronicky. A
to pod variabilním symbolem č. 2, taktéž placení akcí za areál VS č.3.
Podmínky vysvětlí cvičitelům náčelnice Lída Martinková na schůzce ve čtvrtek
16. září od 16.30 hodin, bude připomínat pravidla sportování od 1.9. , že cvičící
se musí prokázat určeným potvrzením.
Dohodli jsme se na zorganizování brigády v pondělí 20. září od 16 hodin na
sbírání kamene , úpravě keřů na jižní straně, mytí oken na WC, kuchyni a
chodbách nad bytem, úklid balkonu, instalaci bezpečnostních tabulek v nově
rekonstruované časti za jevištěm.
Gratulace a přání zajistí pro jubilanty Hanu Světlíkovou, Ludmilu
Bohadlovou a Mojmíra Kopeckého jednatelka Jarka Drašnarová, gratulování
zastoupí Lída a Zdeněk Martinkovi a Hana Svatoňová.
Nový Hrádek 6. září 2021

zapsala náčelnice Lidmila Martinková

