
Zápis z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 9. 1. 2017 

1. Sokolský ples pořádá naše jednota v sobotu 21. ledna od 20 hodin.  K poslechu a tanci 

hraje BANTAM. Srdečně zveme na tuto tradiční akci. Hlavní organizátor je Veronika 

Bohadlová. 

2. V neděli od 14 hodin vypukne v sokolovně dětský karneval. Těšíme se na děti i jejich 

rodiče.  Jako vždy bude připravena zábavná „šou“ s tancem a soutěžemi. Chybět 

nebude ani občerstvení. 

3. Jako už v předchozích dvou letech nám zaslali Blanka a Aleš Kratochvílovi z České 

Lípy (Blanka Machová) dar 10 tisíc Kč. Manželům bylo zasláno písemné poděkování. 

4. Ing. Miloš Vondřejc věnoval finanční dar 50 tisíc Kč. Starosta T. J. mu na schůzi 

výboru poděkoval. 

5. Výbor ČOS na své listopadové schůzi rozhodl o změně výše členských známek od 

roku 2017: děti do 18 let a senioři nad 65 let budou platit 200,- Kč, ostatní členové 

500,- Kč jako doposud. Pro roky 2017 a 2018 bude též povinná sletová známka v 

hodnotě 50,- Kč. Výbor schválil též nové procentní rozdělení hodnoty členských 

známek: 25 % ČOS, 15% župa, 60 % jednoty. Výbor bude o změně výše členských 

příspěvků jednat na únorové schůzi. 

6. Výbor T. J. schválil finanční dar ve výši 3000,- Kč T. J. Sokol Vlkov. 

7. Termín pro odevzdání Výkazu činnosti odboru všestrannosti je 17. 1. 

8. Nabídka DVD sletových skladeb. Zájem má náčelnice Lidmila Martinková. 

9. Pan Šimerda provedl požární kontrolu v sokolovně a školení požární ochrany 

v restauraci Na Kováně. 

10. Sokolnice paní Kosinková vyslovila požadavek na vyvěšení ubytovacího řádu 

v sokolovně z důvodu pronájmů sokolovny. 

11. Technické připomínky sokolnice: vyměnit světlo na pánském WC, špatně zapadají 

hlavní dveře, dveře do sálu dřou o podlahu, zajistit vyhrnování sněhu. 

12. Doposud nejsou vybrány všechny oddílové příspěvky. Upozornit vedoucí oddílů, 

kterých se to týká. 

13. Požadavek náčelnice Lidmily Martinkové na zakoupení 15 ks textilních švihadel. 

Cena jednoho je 50,- Kč. Schváleno. 

14. Vánoční zábava, kterou jsme organizovali 26. 12., měla překvapivě nízkou účast. 



15. 17. – 22. 12. proběhlo soustředění lyžařského oddílu v Krkonoších. Zúčastnilo se 14 

dětí, 4 trenéři, kuchař a 2 rodiče. Všichni si užili kvalitního lyžování na upravených 

sjezdovkách s technickým sněhem. 

16. Vlek na Panské stráni je v provozu. Na sjezdovkách je přírodní sníh. Vlek je 

v provozu ve všední dni od 15 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 17 hodin. 

 

Připravované akce: 

21. 1. 2017  Sokolský ples 

22. 1. 2017   Dětský karneval 

28. 1. 2017   Župní přebor v lyžování 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


