
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 14. prosince 2015 

1. Na jaře letošního roku proběhla pod záštitou ČOS soutěž pod názvem „Naše sokolovna“, do které 

se zapojilo 14 děvčat z naší jednoty. Malovaly obrázky a psaly o historii a současnosti naší 

sokolovny. To vše pod vedením náčelnice Lidmily Martinkové. Mezi pěti vyhodnocenými 

pracemi byla i práce našich děvčat. Za odměnu byly pozvány na dvoudenní pobyt v Praze 

v Tyršově domě. Program byl náročný a děvčata si odvezla s sebou domů krásné zážitky. 

2. Informace o seminářích a akcích pořádaných župou a ČOS. 

3. Sokolský ples pořádá T. J. 23. ledna od 20 hodin. Hlavní pořadatel je Ing. Jeronym Holý. 

Možnost přístupu na balkon. Vstupenky jsou v předprodeji u Petry Přibylové. V neděli 24. 1. od 

14 hodin začíná dětský karneval. 

4. Zjištěné nedostatky v sokolovně: u fotobuňky v nářaďovně prodloužit interval svícení a přemístit 

vypínač na druhou stranu, fotobuňka v šatně se rozsvěcí až ve tmě – konzultovat s elektrikářem 

Liborem Přibylovým. 

5. Kolaudace bytu pro sokolníka proběhla úspěšně.  

6. Žádost skautského oddílu z Dobrušky o využití sokolovny z pátku na sobotu – cena dle 

provozního řádu. 

7. Činnost ukončil oddíl florbalu pro dospělé z důvodu nízkého počtu členů. Florbal pro děti 

funguje velmi dobře, vedoucí oddílu Vojta Havrda své svěřence pochválil. 

8. Vánoční zábavu pořádá T. J. 26. prosince od 20 hodin. Hlavní pořadatel je Bohumír Petr.  

9. 15. 12. se konala v sokolovně akce ZŠ s názvem „Planetárium“. 

10. Ve čtvrtek 17. 12. proběhne v restauraci Na Kovárně školení požární ochrany.  

11. Informace z lyžařského oddílu: Odjezd na soustředění lyžařského oddílu, který je plánován na 

pátek 18. 12., je nejistý z důvodu nemoci kuchaře, firma Saar Gummi věnovala sponzorský dar 

5000,- Kč. 

12. Informace za schůze výboru župy v Náchodě: známky na rok 2016 budou na župě začátkem 

ledna 2016, možnost zakoupení sletové známky na roky 2016 – 2018 v hodnotě 50,- Kč na 

podporu XVI. všesokolského sletu. 

13. Starosta T. J. a zastupitel městyse Jeronym Holý se v roce 2015 stal vítězem soutěže Komunální 

politik roku v kategorii Sport a veřejné zdraví za projekt rekonstrukce sokolovny v Novém 

Hrádku. Gratulujeme. 

14. Revize hasicích přístrojů (pan Vojnar) a požární kontrola (pan Šimerda) proběhly bez závad. 

15. Výročí v měsíci prosinci: Pavel Grim – 70 let. Gratulujeme a děkujeme za stálou přízeň. 

Všem našim členům a příznivcům přejeme krásné a veselé vánoce a úspěšný nový rok 2016. 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


