Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 5. října 2015
1. Bylo provedeno utěsnění dveří nouzového východu.
2. Pracuje se na dokončení bytu pro sokolníka. O místo sokolníka se uchází paní z Náchoda.
3. Upozornit cvičitele a učitele školních tělocviků, aby uklízeli nářadí na své místo
v nářaďovně.
4. Firma podOrlicko.net zaslala žádost o možnost využití sokolovny pro výstavbu vysílačů pro
případné připojení zájemců o jimi poskytované služby vysokorychlostního připojení k
internetu. Výbor souhlasí. Za možnost výstavby vysílače nabízí 5000,- Kč ročně.
5. Informace o akcích pořádaných župou.
6. Výbor schválil oddílové příspěvky na rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015:
členové ČOS ve všech věkových kategoriích
nečlenové ČOS

200,- Kč/rok
1000,- Kč/rok

členové jiné sokolské jednoty

200,- Kč/rok

Termín odevzdání příspěvků je do 20. prosince 2015.
7. Župní přebor v přespolním běhu se konal 26. 9. za krásného podzimního počasí. Na startovní
čáru se postavilo celkem 101 závodníků. Organizace závodu byla kladně hodnocena. Výsledková
listina je na webových stránkách Sokola a ve vývěsce.
8. Ke dni 17. 9. 2015 byly dokončeny úpravy na nové sjezdovce vedle lyžařského vleku. Práce
provedl pan Linhart z Bohdašína se svojí technikou. O dokončení hrubých prací se nejvíce
zasloužil majitel pozemku pan Mareš a starosta městyse pan Drašnar. Ten celou akci dojednal a
koordinoval s firmami ALKSTAV a STRABAG. Děkujeme.
9. Informace z MAS Pohoda venkova. Výzvy v nejbližším období se nebudou týkat sportovních a
volnočasových aktivit.
10. Den 8. října byl zvolen Památným dnem sokolstva jako připomínka tragických událostí
v roce 1941. Došlo k rozpuštění České obce sokolské a zatčení mnoha sokolských činovníků.
V Novém Hrádku si připomínáme smrt umučených sokolů Vojtěcha Koláče, Josefa
Vondřejce a Josefa Světlíka.
11. Při příležitosti rodičovského sdružení v základní škole seznámil náčelník Pavel Sobotka žáky
s činností sokolských oddílů a pozval je na cvičení v sokolovně.
12. Termíny akcí v sokolovně:
28. 11. 2015

Mikulášská zábava

26. 12. 2015

Vánoční zábava

16. 1. 2016

Myslivecký ples

23. 1. 2016

Sokolský ples

24. 1. 2016

Dětský karneval

6. 2. 2016

Hasičský ples

20. 2. 2016

Ples SRDPŠ

13. Výročí v měsíci říjnu:
Přemysl Černý

90 let

osobní návštěva členů výboru

Eva Klimešová

65 let

osobní návštěva členů výboru

Gratulujeme a děkujeme za stálou přízeň.

Zapsala: Jarmila Drašnarová

