
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 1. prosince 2014 

 
1. Na bočních stěnách jeviště byly pověšeny závěsy pro zlepšení akustiky v sokolovně. Lanka a 

uchycení připravili Jeroným Holý st. a Pavel Bohadlo. Kroužky našily ženy ze zdravotního 

cvičení pod vedením Lídy Martinkové. 

2. Ve čtvrtek 4. 12. přijedou zástupci z MAS Pohoda venkova na kontrolu oplocení u sokolovny. 

Další kontrola proběhne 17. 12. na SZIF v Hradci Králové. 

3. Místostarosta Jiří Hlaváček se zúčastnil Valné hromady Mas Pohoda venkova ve Valu. 

Informoval o změnách podmínek členství v této skupině. Byl zvolen za člena výběrové komise. 

Dále podal informace za schůze výboru župy v Náchodě.  

Naše T. J. se zapojila do projektu „Paměť národa“. „ Paměť národa“ je mezinárodní sbírka 

vzpomínek pamětníků důležitých historických událostí 20. století. Bratr Jiří Hlaváček telefonicky 

kontaktoval pozůstalé bratra Koláče a bratra Vondřejce, kteří byli umučeni v koncentračních 

táborech. Pozůstalí příbuzní umučených jsou velice ochotni poskytnout rozhovory a materiály, 

které mohou být cenným přínosem do uvedeného projektu, na kterém spolupracuje sestra 

Wagnerová v ČOS.  

4. Výbor T. J. schválil návrh zpřístupnit bezbariérové WC v době společenských akcí v sokolovně. 

Sociální zařízení bude doplněno fotobuňkou na světlo.  

5. Potěšující zprávu nám oznámil pan Kudrnáč z Centra rozvoje v České Skalici. Po vyúčtování 

dotací na sokolovnu dostaneme 117000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na splátky 

půjček věřitelům.  

6. Vánoční zábavu pořádá T. J. Sokol 26. 12. od 20 hodin. Vstupné je 80,- Kč. Hrát k tanci bude 

skupina JK Band. Hlavní pořadatel je Bohumír Petr. 

7. Sokolský ples se bude konat 10. ledna 2015 od 20 hod. K tanci bude hrát skupina Leoše Hejduka. 

Vstupné 120,- Kč. Hlavní pořadatel je Ing. Jeronym Holý.  

8. Oddíl florbal muži je zapsán do cvičebního rozvrhu v neděli od 17 hod. Vedoucí oddílu je 

Bohumír Petr. 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 

 


