Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 3. 1. 2022
Přítomni: Veronika Bohadlová, DiS, Jeroným Holý, Ing. Miloš Vondřejc, Ing. Jiří Hlaváček, Jiří Hlaváček,
Lidmila Martinková, Bc. Jarmila Drašnarová, Vítězslav Doubek, Renata Suchánková, Hana Svatoňová, Jana
Černá
Omluveni: Ing. Jeronym Holý, Mgr. Pavel Bachura
1) 10. prosince jsme obdrželi od společnosti Microenergy oznámení, že z důvodu skokového nárůstu
velkoobchodních cen elektřiny, nám nebudou schopni elektřinu dodávat. Smlouvu o sdružených
dodávkách elektřiny ze sítě NN jsme uzavřeli v roce 2020. Po schůzce se starostou městyse Bc.
Zdeňkem Drašnarem jsme se rozhodli postupovat společně s městysem, který řeší stejný problém.
Jednáním s vybraným dodavatelem poslední instance ČEZ Prodej, a.s. byl pověřen starosta městyse.
Přijata byla nabídka společnosti ČEZ ESCO, a.s. na období jednoho roku od 1. ledna 2022. Musíme
počítat s vysokými náklady na energii.
2) Cvičení v sokolovně pokračuje dle aktuálních hygienicko-epidemiologických opatření.

3) V sobotu 8. ledna se uskuteční závěrečný věneček obou skupin tanečních kurzů.
4) Výbor všemi hlasy zúčastněných rozhodl o zrušení Sokolského plesu (29. 1.) a Dětského karnevalu
(30. 1.) z důvodu současné nepříznivé epidemiologické situace.
5) Termíny dalších plesů v sokolovně:
Hasičský ples – 12. února 2022
Myslivecký ples – 26. února 2022
6) Výbor projednal a všemi hlasy schválil Provozní řád sokolovny, poplatky za pronájem sokolovny a
poplatky za užívání venkovních sportovišť. Listiny budou zveřejněny na webových stránkách.
7) V sobotu 5. února plánuje naše jednota uspořádat Přejezd Orlických hor na běžkách. Propozice
k akci budou zveřejněny na webových stránkách a ve vývěsce.
8) Před vánočními svátky odjel lyžařský oddíl na soustředění do Krkonoš. Sněhové podmínky byly

dobré.
9) V loňském roce jsme zavedli bezhotovostní placení členských a oddílových příspěvků. Ukázalo se,
že i přes drobné nesnáze, proběhlo tímto způsobem 2/3 plateb.
10) Na prosincové schůzi výboru byly schváleny odměny pro cvičitele formou volných jízdenek na
lyžování na Panské stráni. Jízdenky jsou k dispozici v infocentru u rozhledny u náčelníka Pavla
Sobotky.
11) Informace náčelnice: naši senioři ušli v rámci seniorských procházek neuvěřitelných 454 km; do
plánu nákupu cvičebního nářadí budou zařazeny 2 dopadové žíněnky; informace o akcích župy a
ČOS
12) Termíny zimních akcí:
5. 2. 2022

Přejezd Orlických hor na běžkách

12. 2. 2022

Župní přebor v obřím slalomu na Panské stráni

19. 2. 2022

Přebor ČOS v obřím slalomu

Výročí v měsíci prosinci:
Milada Šritrová
Jaroslava Říhová
Jiřina Hlaváčková
Věroslav Kozák
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví
Zapsala: Jarmila Drašnarová

