
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 6. června 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. Autobus 
je již plně obsazen. 

2. 34. ročníku pochodu Hrádouská vařečka se zúčastnilo 865 osob. Tato již tradiční akce se těší 
velké oblibě a je pochvalně hodnocena.  

3. 23. září proběhne akce „Noc sokoloven“, kde bude předána pamětní stuha ke120. výročí Sokola 
v Novém Hrádku. 

4. Termín konání Župního přeboru v přespolním běhu je stanoven na 8. 10. 2016. 

5. Na župě už lze zakoupit členské známky na rok 2016. Ke koupi jsou i sletové známky v hodnotě 
50 Kč, zakoupit si jich může každý člen libovolné množství na podporu pořádání XVI. 
Všesokolského sletu v roce 2018. 

6. Kontrolní komise župy provedla z pověření starostky a jednatelky župy kontrolu vyúčtování 
dotací ve všech jednotách 24. května 2016. Naše jednota má vše v pořádku. 

7. Cvičení Rodiče a děti převezme po paní Kozlové paní Katka Vondřejcová. Paní Kozlové 
děkujeme. 

8. Projekt standardizace – župa eviduje velký počet žadatelů. Vše bude rozhodnuto na župní 
schůzi 14. června. O rozdělení peněz rozhodne výbor župy.  

9. Připravuje se prázdninová „keštrasa“ pro děti, jejíž vyhodnocení bude 23. září na akci „Noc 
sokoloven“. Podrobné informace budou včas zveřejněny.  

10. Požární kontrola v sokolovně proběhla bez závad. 
11. Informace o akcích pořádaných jednotami, župou a ČOS. 

12. Projekt 100 keší republice (schránku bude mít v župě již Nový Hrádek a Vlkov). 
13. Přednášku o zdravém životním stylu, kterou nabídla paní Markéta Hrádková, se z důvodu malého 

zájmu neuskutečnila.  
14. Informace z lyžařského oddílu – provedena defektoskopie lana na vleku, výměna napínacího lana 

po stanovené době užívání. LO uspořádal každoroční rozloučení se sezonou pro své členy a 
příznivce. 

15. Starosta jednoty zdůraznil, že vedoucí jednotlivých oddílů odpovídají za uzavření vchodu do 
sokolovny v době probíhajícího cvičení, aby nedošlo k odcizení věcí nacházejících se 
v sokolovně. 

16. Výbor T. J. navrhuje stanovit cvičební hodiny v posilovně – bude rozhodnuto na příští schůzi 
výboru. 

17. Informace o úpravách prostoru hřiště před sokolovnou. Zvážit možnosti dotací. 
18. 21. června přijede na Nový Hrádek komise Vesnice roku 2016, která si mimo jiné prohlédne i 

sokolovnu. 
19. Sokolnice paní Kosinková požádala o prodloužení smlouvy na užívání bytu v sokolovně. 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 

 

 


