Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 5. 2. 2018
1. Informace ze schůze župy v Náchodě:
·

Upozornění na možnost žádat o individuální dotace z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje - O dotaci je možné žádat ve dvou programech –
dotace na roční činnost a dotace na jednorázové akce. Žádost o dotaci se
podává výhradně prostřednictvím dotačního portálu kraje (http://dotace.krkralovehradecky.cz)

·

Stromy svobody 2018 - Nadace Partnerství má na webových stránkách
zveřejněnou akci „Stromy svobody 2018“: www.stromysvobody.cz Pokud
byste jako jednota chtěli uspořádat zasazení lípy ke 100. výročí republiky,
můžete se přihlásit nebo se nechat inspirovat.

·

Informace týkající se nadcházejícího sletu – nacvičuje 12000 cvičenců.

2. Do pořadu akcí Všesokolského sletu 2018 byl zařazen jubilejní 20. ročník
Přejezdu Orlických hor, který uspořádala naše jednota 3. února. Akce se setkala
s velkým úspěchem a účastníky byla kladně hodnocena. Z náměstí v Novém
Hrádku vyjely dva autobusy lyžařů a po návratu byla pro ně v sokolovně
připravena výborná gulášová polévka. Každý účastník obdržel diplom a sletové
tričko.
3. Posilovna – požadavek na dovybavení závažími a na výměnu zámku.
4. Lyžařský oddíl Sokola Středokluky pořádá v sobotu 17. 2. 2018 přebor ČOS
v obřím slalomu. Závod se pojede ve Vítkovicích v Krkonoších ve ski
areálu Aldrov.
5. Informace o stavu finančních prostředků na účtech T. J. a v pokladně.
6. 27. ledna naše jednota uspořádala Sokolský ples. O hudební produkci se postarala
skupina K-BAND Vamberk. Návštěvníci při příchodu dostali skleničku vína a sál
vyzdobený na počest Všesokolského sletu 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.
7. V neděli 28. ledna od 14 hodin se sokolovna zaplnila dětmi v maskách a jejich
doprovodem. Při promenádě se představilo 77 masek. Zábavný program připravila

Jana Šinkorová s rodinou. Děkujeme pořadatelům i ostatním dobrovolníkům, kteří se
podíleli na organizaci celé akce a úklidu sokolovny.
8. Objednávka na výrobu laviček v prostoru před sokolovnou byla zadána firmě pana Dvořáčka.
9. Nácvik sletové skladby „To je věc“ spojená s přespáním v sokolovně se uskuteční z 10. 2. na
11. 2. Akci připravily cvičitelky Radka Machová a Lidmila Martinková.
10. Diskuse k přípravě sletu, který se bude konat v červnu v Novém Hrádku.

11. Termíny sletů v roce 2018:
Župní slet ve Dvoře Králové nad Labem - 19. května (krytá hala zimního stadionu),
Krajský slet v Hradci králové - 3. června,
Oblastní slet Nový Hrádek 16. června.

Připravované akce:
17. 2. 2018
12. 5. 2018

Zapsala: Jarmila Drašnarová

Hasičský ples
Hrádouská vařečka

