
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 2. května 2016 

1. T. J. Sokol Nový Hrádek ve spolupráci s CK Jana Hudková pořádají jednodenní zájezd v sobotu 
27. srpna 2016. Trasa: Polsko – Medvědí jeskyně a Dolní Morava – Stezka v oblacích. Kapacita 
autobusu je již plně obsazena. 

2. Informace o možnostech čerpání příspěvků od VZP. Podrobné informace na 
www.klubpevnehozdravi.cz.  

3. V letošním roce si připomeneme 120 let Sokola v Novém Hrádku. O akcích spojených s tímto 
výročím budeme informovat. 

4. Provést opatření, aby se mládež nescházela v prostoru pod schody za sokolovnou. Prostor 
vyklidit a uložit tam balík pletiva nebo oplotit. 

5. Zajistit vyvěšování vlajek na státní svátky. 
6. Paní Markéta Hrádková, Dis. – certifikovaná poradkyně zdraví a výživy, nabízí 3. června od 18 

hodin v sokolovně provedení přednášky na téma Zdravý životní styl a nakupování. Vstupné 
100,- Kč. Bližší informace na webových stránkách a ve vývěsce.  Přihlášky zasílejte na e-mail: 
hradkova.marketa@gmail.com, nebo na tel: 601 345 896. Minimální počet 10 osob. 

7. 22. dubna se konal koncert hudební skupiny Komunální odpad s poměrně malou účastí 
návštěvníků. 

8. Schváleno podání žádosti o grant OV ČOS 2016 – Standardizace vybavení tělocvičen pro oddíly 
všestrannosti.  

9. Oddíl florbalu se zúčastnil v Broumově amatérského turnaje, kde odsadil 2. místo z devíti oddílů. 
Gratulujeme. 

10. Starší žákyně pod vedením Radky Machové se zapojily do soutěže „Sokol v zimě nespí“.  Členky 
maximálně tříčlenných týmů v období 22. 12. 2015 – 20. 3. 2016 sledovaly dění, pořizovaly 
dokumentaci (o rozhovorech s činovníky Sokola) a fotografie. Na závěr zpracovaly krátkou 
reportáž, kterou doplnily fotografiemi. 

11. Jeden z praporů naší jednoty je ve špatném stavu. Probíhají konzultace s firmou z Hradce 
Králové týkající se jeho renovace. 

12. Tradiční pochod „Hrádouská vařečka“ pořádá naše jednota 14. května. 
13. Seznámení s dendrologickým posudkem prostoru hřiště před sokolovnou. 
14. 9 dětí z lyžařského oddílu se zúčastnilo Přeboru ČOS v krosu v Josefově. 
15. Výročí v měsíci květnu: 

Josef Drašnar    90 let 
Jana Černá    65 let 
Anna Marková    77 let 
Marie Grimová    77 let 
Pavel Bohadlo    70 let 
Ferdinand Grym    74 let 
Miloslava Sychrovská   85 let 
Gratulujeme a děkujeme za stálou přízeň. 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


