Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 6. 5. 2019
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.
2. Informace o podpisu smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. st. 325 s dětským
hřištěm dle § 2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. městysi Nový
Hrádek od 9. 4. 2019 na dobu 9 let, to je do 8. 4. 2028.
3. Informace o poskytnutí župního grantu z odprodeje nemovitého majetku naší
jednotě ve výši 100 tisíc Kč. Finanční prostředky musí být využity výhradně ke
stavebním úpravám prostor za jevištěm dle předloženého plánu rekonstrukce.
4. 27. dubna převzal v Tyršově domě bratr Jeroným Holý starší stříbrnou medaili
za dlouholetou činnost v lyžařském oddíle a ve výboru T. J. Sokol Nový
Hrádek. Od znovuzaložení Sokola je také členem lyžařské komise ČOS.
Gratulujeme.
5. Projednání připomínek k provoznímu řádu dětského hřiště a k předávacímu
protokolu na zapůjčení sokolovny.
6. Skupina členů jednoty pod vedením Jany Šinkorové po letech oprášili historické
loutky a nacvičují s nimi divadlo. Premiéra se plánuje na 28. června.
7. Projednání organizace pochodu „Hrádouská vařečka“, který pořádáme 11. 5.
Dotaci ze župy na tuto akci jsme nedostali.
8. Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na pravidelné pohybové a
zároveň sportovní aktivity dlouhodobého charakteru. Příspěvek není určen na
jednorázové sportovní aktivity. Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny.
9. Informace o finančních prostředcích v pokladně a na BÚ.
10. 28. září se zapojíme do celostátní akce „Noc sokoloven“. Setkání je určeno nejen
pro členy Sokola, ale i pro širokou veřejnost.
11. Stanovení úklidových hodin v sokolovně: čtvrtek od 10 do 14 hodin a neděle do 12
hodin.
12. 7. května se v sokolovně uskuteční přednáška Martina Horáka na téma posilování a
výživa. Účast povinná pro členy posilovny.
13. Projednání žádosti pana Řeháka na provozování letního kina u sokolovny.
Konzultovat se starostou městyse.

14. Informace o akcích ČOS a župy (Sokolské setkání v Hořiněvsi 8. 5., Oblastní sraz
cvičitelů žákyň, dorostenek a mladších žen 18. 5. v Hradci Králové, Pietní akt
v Břasech k 100. výročí narození parašutisty a radisty skupiny SILVER A Jiřího
Potůčka – Tolara)
15. Informace o nabídce DS Maska z České Skalice na uvedení hry Tři grácie z umakartu.
Představení se uskuteční 27. 9. v místním kině.

16. Výročí v měsíci květnu:
Drašnar Josef nejst.
Marková Anna
Říha Vladimír
Grimová Marie
Bohadlo Pavel
Sychrovská Miloslava
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
17. Projednání námětů k aktualizaci webových stránek naší jednoty.
18. Truhlář Holý postupně provede opravu poškozených židlí. U výroby nových stolů
stanovit materiál (dřevo nebo lamino).
19. Informace o činnosti oddílu Zdravotní cvičení.
20. Návrh na instalaci frekvenčního měniče na vleku. Cena dle nabídky je cca 100 tisíc
korun a certifikace pro Drážní úřad 40 tisíc korun.
21. Byla provedena defektoskopie lana na vleku (4900,-- Kč)
22. Žákyně pod vedením Lidmily Martinkové a Radky Machové přespí z 18. na 19. 5.
v sokolovně.
23. T. J. Sokol ve spolupráci s CK Jana Hudková plánuje uspořádat 24. 8. 2019 výlet do
Žďáru nad Sázavou a okolí. Přihlášky u paní Martinkové do 9. srpna. Informace
najdete na stránkách městyse a ve vývěsce.
24. Výbor T. J. schválil uhrazení členských a oddílových příspěvků Elišce Kozlové a
jejím třem nezletilým dětem, kterým na následky zranění po tragické nehodě zemřel
manžel a táta.
25. 17. května pořádá lyžařský oddíl u sokolovny pro své členy a příznivce rozloučení se
sezonou.

26. Na Městys Nový Hrádek byla úspěšně podána žádost o poskytnutí příspěvku ve výši
500.000,- Kč. Poskytnutá finanční částka bude účelově určena ke krytí závazků, které

vznikly při stavebních úpravách sokolovny. Podpisem smlouvy byli pověřeni:

Veronika Bohadlová, starostka T. J. a Jeronym Holý ml., místostarosta T. J.
Schváleno všemi hlasy
Připravované akce:
7. 5. 2019

Přednáška v sokolovně s ukázkami cvičení

11. 5. 2019

Pochod Hrádouská vařečka

25. 5. 2019

Fiftýn

24. 8. 2019

Výlet do Žďáru nad Sázavou

27. 9. 2019

Divadelní představení v kině

28. 9. 2019

Noc sokoloven

Zapsala: Jarmila Drašnarová

