Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 6. 2. 2017
1. 21. ledna naše jednota uspořádala Sokolský ples. K poslechu a tanci hrála hudební
skupina K-BAND Vamberk. Návštěvníci při příchodu dostali skleničku vína a krásně
vyzdobený sál byl až na několik volných míst zaplněn. Ples byl kladně hodnocen jak
ze strany organizátorů, tak ze strany návštěvníků. Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří se podíleli na výzdobě, přípravě tomboly i samotném průběhu plesu.
2. V neděli 22. ledna od 14 hodin vypukla v sokolovně dětská maškarní „šou“ s hojnou
účastí dětí i dospělých. Při promenádě se představilo 65 masek. Zábavný program
připravila

Jana

Šinkorová

s rodinou.

Děkujeme

pořadatelům

i

ostatním

dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci celé akce a úklidu sokolovny.
3. Na základě výzvy MAS Pohoda venkova byla podána žádost o dotaci na uspořádání
příměstského tábora v letech 2017 – 2019. Organizátorem je MŠ Nový Hrádek.
V případě přidělení dotace T. J. Sokol poskytne zázemí v budově sokolovny. Tábor by
se konal o letních prázdninách v době uzavření MŠ.
4. Návrh na dokoupení kuchyňského vybavení: kleště na zákusky, kleště na párky,
vývrtka, příbory. Schváleno.
5. Návrh na zakoupení ponku se svěrákem, který bude umístěn v kotelně. Schváleno.
6. Některé zdravotní pojišťovny přispívají určitou částkou na organizované cvičení.
Podrobnosti se lze dočíst na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven (např.
VZP, Pojišťovna MV, Vojenská pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ZP
zaměstnanců Škoda a další).
7. Informace o akcích a seminářích.
8. V letošním roce se po několika letech rozjel vlek i pro veřejnost. Lyžařský oddíl
uspořádal Župní přebor ve sjezdovém lyžování. Zúčastnilo se 45 závodníků z 6 jednot.
Závod provázelo mimořádně chladné počasí a mrazivý vítr. Děkujeme všem
pořadatelům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce.
9. 6. března od 19 hodin se bude konat Valná hromada T. J. Sokol Nový Hrádek
v restauraci Na Kovárně. Srdečně zve výbor T. J.
Připravované akce:
18. 2. 2017

Přejezd Orlických hor na běžkách

Zapsala: Jarmila Drašnarová

