
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 3. 12. 2018 

1. Výbor T. J. hledá správce sokolovny. Výhledově je k dispozici byt 3+1 přímo 

v objektu budovy. Zájemci volejte 736 159 010 nebo pište na 

holy.jeronym@gmail.com. Pan Vaculík správce sokolovny vykonávat nebude.  

2. Informace lyžařského oddílu (oddílové příspěvky vybrány, přetržený kabel 

k chemickému WC na stráni, revize vleku) 

3. Naše T. J. opět uspořádá celostátní přejezd Orlických hor. Doprava na místo a zpět 

bude zajištěna dvěma autobusy. Termín konání akce byl změněn, a to na 23. února.  

4. Žádost SDH o zrušení oddílového příspěvku pro děti z hasičského kroužku. 

Sokolovnu využívají minimálně. Schváleno. 

5. Požární technik pan Šimerda provedl pravidelnou kontrolu v sokolovně. V prosinci 

proběhne v restauraci Na Kovárně školení PO.  

6. V pátek 7. prosince od 18,30 hod pořádáme besedu ke knize „Nebylo jim souzeno žít“ 

s autorkami Helenou Rezkovou a Pavlínou Špatenkovou. Setkání se zúčastní 85 letý 

syn popravených rodičů Václav Burdych. 

7. Finanční příspěvek ze župy – zakoupeny 4 balony. 

8. U firmy Ivan Macháček v Mezilesí je objednán tisk 220 ks triček a označení ubrusů. Barva 

trička je jasně modrá, logo naší jednoty bude černé. 

9. Připomínka k zavírání hlavní brány. Bránu je nutné zavírat, aby se zamezilo vjíždění 

motorových vozidel do areálu sokolovny. 

10. Organizace plesu a dětského karnevalu. 

11. Informace o akcích pořádaných župou a ČOS. 

12. Hana Možná a Lída Martinková provedli inventuru majetku v sokolovně. 

13. Nákup dvou venkovních popelníků a párkovače se 4 hroty. Schváleno. 

14. Zajistit opravu stolů a židlí v sokolovně – starosta kontaktuje truhláře. 

15. Informace o finančních prostředcích  v pokladně a na BÚ. 

16. Termíny plesů v sokolovně: Myslivecký ples – 19.1., Sokolský ples – 26. 1., Hasičský 

ples – 9. 2. 

17. Vánoční zábavu uspořádá Libor Přibyl ml. 26. prosince. 

18. Výročí v měsíci prosinci: 

Ivana Grimová  

Pavel Grim 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 



Připravované akce: 

26. 1. 2019  Sokolský ples 

27. 1. 2019  Dětský karneval 

9. 2. 2019  Župní přebor v obřím slalomu 

23. 2. 2019  Přejezd Orlických hor na běžkách 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


