Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 3. 6. 2019
1. Informace o obsazenosti sokolovny během letních prázdnin (viz. nástěnka na
internetových stránkách T. J.).

2. Informace o 36. ročníku pochodu Hrádouská vařečka, který se konal 12. května.
Po kouzelném okolí Nového Hrádku se vydalo 1064 účastníků. Občerstvení
bylo připraveno na hřišti v Mezilesí.
3. Návrh na pořízení skákacího hradu. Zatím nerozhodnuto.
4. Projednání žádosti pana Řeháka na provozování letního kina u sokolovny. Po
konzultaci se starostou městyse, výbor rozhodl, že letní kino se u sokolovny
realizovat nebude.
5. Informace o průběhu a výsledku výběrového řízení na zakázku „Dokončení
posilovny“ v sokolovně Nový Hrádek. Výběrové řízení bylo ukončeno dne 3. 6.
2019. Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny. Výbor T. J. Sokol
Nový Hrádek rozhodl všemi hlasy o výběru nejvhodnější nabídky, předložil uchazeč
ALKSTAV s.r.o.
6. Seznámení s nabídkou Volejbalového centra Nové Město nad Metují na zařazení do
cvičebního rozvrhu minivolejbal pro děti od 1. do 4. třídy. Volejbal je pojat
zábavnou formou s využitím speciálních míčů. Výbor souhlasí.
7. Přihlásili se dva zájemci o byt v sokolovně. Místostarosta s nimi sjednal schůzku.
8. Seznámení se stavem podlahy v sále sokolovny, kde jsou v některých místech široké
spáry a hrozí nebezpeční úrazu. Vladimír Suchánek (pokladač podlah) navrhuje
vyklínování spár a zatmelení. Práce je nutné realizovat v měsíci červnu.
9. Informace o župním zájezdu do Břas u Rokycan na pietní akt k 100. výročí
narození parašutisty a radisty skupiny SILVER A Jiřího Potůčka – Tolara). Termín
29. 6. 2019.
10. Pochvala za vystoupení členů naší T. J. na tělocvičné akademii v Náchodě.
11. Informace o návrhu odboru sportu pořádat přejezd Orlických hor přes odbor
všestrannosti jako celostátní akci, dosud to byla župní akce.
12. 17. května pořádal lyžařský oddíl u sokolovny pro své členy a příznivce rozloučení se
sezonou, kterého se zúčastnilo 40 dospělých a 30 dětí.

13. Návrh na pořízení trampolíny, která by byla umístěna na jevišti. Zjistit vhodný tip a cenu.
14. Informace o nabídce DS Maska z České Skalice na uvedení hry Tři grácie z umakartu.
Představení se uskuteční 27. 9. v místním kině v rámci akce Noc sokoloven.

15. Informace o provedení aktualizace Rejstříku sportovců a trenéru MŠMT – proveden první
krok – nahrání jmenného souboru včetně bydliště a narození.

16. Stav finančních prostředků na BÚ
17. Ukázka opravených židlí od truhláře. Cena jednoho kusu cca 500,- - 600,- Kč. Zatím
necháme opravit 20 židlí, další dle finančních prostředků.

18. Příprava nového cvičebního rozvrhu - informace
19. Projednání námětů k aktualizaci webových stránek naší jednoty.
20. Na konání Župního přeboru v přespolním běhu jsou navrženy tyto termíny: 5. 10.
nebo 12. 10.
21. T. J. Sokol ve spolupráci s CK Jana Hudková pořádá 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.
22. Upozornění na dovybavení lékárniček v sokolovně. Zajistí Luboš Světlík.
23. Informace o seminářích a projektech ČOS a župy.
24. Informace o vysílání Sokolského zpravodaje na ČT24 každou sobotu dopoledne.
25. Žádost o nalajnování hřiště na badminton v sokolovně. Bude provedeno po opravě
podlahy.
Připravované akce:
28. 6. 2019

Loutkové představení O Hloupém Honzovi a hodném drakovi
(sokolovna)
Prázdninová keštrasa

24. 8. 2019

Výlet do Žďáru nad Sázavou

27. 9. 2019

Divadelní představení v kině

27. 9. 2019

Noc sokoloven

Zapsala: Jarmila Drašnarová

