
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 6. 3. 2017 

1. Mistostarosta bratr Jiří Hlaváček přednesl žádost na změnu zástupce za T. J., který se 

bude účastnit schůzi MAS Pohoda venkova. Na tuto funkci za sebe navrhl bratra Ing. 

Miloše Vondřejce. Návrh byl schválen všemi přítomnými hlasy.  

Dále oznámil, že ze zdravotních důvodů se v příštích měsících nezúčastní jako 

vyslanec T. J. na župních schůzích v Náchodě. V dubnu ho zastoupí Jeroným Holý st., 

v květnu a červnu Ing. Pavel Sobotka. 

 

2. Proběhla požární kontrola v sokolovně, příští termín je stanoven na červen. 

 

3. Náčelnice Lidmila Martinková podala informace o přípravách na všesokolský slet a o 

sletových skladbách. Předpokládá, že na podzim se začne s nácvikem skladby pro 

mladší žactvo „Děti, to je věc“. Dále pak s nácvikem skladby pro starší děvčata a 

kluky s názvem „Cirkus“, pro ženy a aerobní skladba s obručí „Siluety“ a muži budou 

nacvičovat skladbu „Borci“. 

24. září se zúčastníme sletové štafety. 

 

4. Výbor ČOS 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. Vyzýváme naše členy, aby svými příspěvky podpořili další činnost naší 

jednoty a zakoupením sletové známky přispěli na důstojný průběh XVI. 

Všesokolského sletu.  

5. Přejezdu Orlických hor na běžkách, který se konal 18. února, se zúčastnilo 36 lyžařů.  

 

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. Změna v cvičebním rozvrhu v pondělí a ve čtvrtek od 20 do 22 hodin: z důvodu 

nezájmu skončil oddíl florbalu pro dospělé, místo něj vznikl oddíl líného tenisu pod 

vedením Bohumíra Petra. 

 

8. Výročí v měsíci březnu: 

Marie Hladíková 50 let  Gratulujeme. 

 

Připravované akce: 

1. 4. 2017  Aprílový Fiftýn 

13. 5. 2017   Hrádouská vařečka 

20. 5. 2017   Fyftýn 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


