
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 6. 6. 2022 

Přítomni: Veronika Bohadlová, DiS, Jeroným Holý, Ing. Jeronym Holý, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Bc. 

Jarmila Drašnarová, Renata Suchánková, Hana Svatoňová, Jana Černá, Radka Šrůtková, Vítězslav Doubek, Mgr. 

Pavel Bachura, Ing. Miloš Vondřejc 

 

1) Kladné hodnocení pochodu „Hrádouská vařečka“, který naše jednota pořádala v soboru 14. května. Na pochod 

se vydalo 956 účastníků, občerstvení bylo připraveno v Bohdašíně. Návrh pro následující ročníky – uvařit 

guláš pro účastníky ve školní jídelně. 

2) Řešení technických problému: vlivem vlhkosti se špatně dovírají hlavní dveře, v šatně hudby ve dřezu neteče 

teplá voda (instalovat pod dřez bojler), byly otevřeny na půdě větrací šachty. 

3) 6. června převzala Markéta Vaňková Ocenění Zlatá koruna Královéhradeckého kraje, které obdrželo 15 

dobrovolníků, kteří se mnoho let nezištně věnují činnosti s dětmi a mládeží. Markéta je držitelkou III. třídy v 

oborech všestrannost, rytmická gymnastika a aerobic.  

4) Jednotlivé oddíly během června ukončí cvičení, která se znovu obnoví po prázdninách.  

5) Informace o novinkách z ČOS – projekty, akce, elektronická evidence akcí. 

6) Informace o škodní události – poškozená střecha na sokolovně vlivem větru. V květnu 2021 výbor vybral ze 

dvou cenových nabídek na provedení opravy střechy firmu Klempířství Netík Václav z Dobruškÿ.  Dle 

posledních informací chce firma od zakázky odstoupit.  

7) Výbor schválil podání žádosti o nadační příspěvek ve výši 100 tisíc korun u Nadace ČEZ na vytvoření čtyř 

parkovacích míst u sokolovny.   

8) V pátek 24. 6. se připojí naše jednota k celostátní akci „Noc sokoloven“. Na programu budou půlhodinová 

cvičení, do kterých se mohou zájemci zapojit. Připraveny budou také hry pro děti. 

9) Projednání návrhu na pořízení stožáru na vlajky a na pořízení opony – zjistit dotační možnosti. 

10) Informace z lyžařského oddílu:  

Na Panské stráni se připravuje drátové spojení mezi startem a cílem, které bude využíváno při lyžařských 

závodech. Realizaci provádí Ing. Petr Hlaváček. 

Na Panské stráni se sešli příznivci lyžování, aby zakončili uplynulou sezonu a vyhlásili vítěze tabulky.  

Proběhla povinná defektoskopie lana lyžařského vleku.   

11) Výbor schválil požadavek sokolníka na nákup velkokapacitního kolečka na odvoz posečené trávy. 

12) Informace ze schůze výboru župy: akce, pietní akty 

Výročí v měsíci červnu: 

Smola Milan, Ohnišov 

Tulej Pavel 

Svatoň Josef, Bohdašín 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví 

Připravované akce: 

18. 6. Novohrádouský Fiftýn 

24. 6.  Noc sokoloven 

20. 8.  Výlet na Pustevny 

8. 10.  Župní přebor v přespolním běhu 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


