Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 2. 9. 2019
1. Informace k Památnému dni sokolstva – významnému dni ČR 8. 10. 2019. Uspořádáme
pietní akt u pamětní desky v sokolovně, který spojíme s Večerem sokolských světel.
Účastníci zapálenou svíčkou uctí památku popravených sokolů. Setkání proběhne 8.
října v 19 hodin.

2. Informace o kamenech zmizelých, které se umisťují na veřejných plochách a
připomínají oběti nacistické perzekuce. Výbor rozhodl o pořízení památného kamene
v příštím roce.

3. Informace ze schůze župy v Náchodě.
4. 24. srpna uspořádala naše jednota ve spolupráci s CK Jana Hudková výlet do
Žďáru nad Sázavou a okolí. Autobus byl s výjimkou několika míst obsazen.
Účastníci byli spokojeni.
5. Projednání rozvrhu cvičebních hodin na příští školní rok. Nově je zaveden volejbal
pro malé děti (1. až 4. třída).
6. Byla provedena výměna vodoměru a opraveny hodiny v sokolovně.
7. Seznámení se stavem podlahy v sále sokolovny. Podlaha pracuje v závislosti na
vlhkosti vzduchu v místnosti. Řešení – zvlhčovat podlahu.
8. Informace o možnosti objednání šátků, kravat a odznaků Sokola.
9. Radka Machová – cvičitel II. stupně.
10. Informace o přidělení grantu na soustředění lyžařského oddílu v prosinci v Peci pod
Sněžkou. Vyúčtování do konce listopadu.
11. Upozornění na napadení stromů kůrovcem na pozemku naší jednoty v prostoru bývalého
skokanského můstku. Projednat s panem Marešem.

12. Informace o zadání úpravy střechy na buňce u lyžařského vleku.
13. Informace o propůjčení sokolovny na soukromou akci 30. 11.
14. Termín Župního přeboru v přespolním běhu byl stanoven na 5. října.
15. Informace o přidělených dotacích.
16. 4. 9. přijede celostátní komise Vesnice roku – v sokolovně bude připravena výstava a
občerstvení, loutkové divadlo a dvě taneční vystoupení.

17. Stav finančních prostředků na BÚ a v pokladně.
18. Schváleno zpracování a zaslání Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku Kulturní a
sportovní nadace města Náchod na akci Noc sokoloven.

19. Nabídka využití nádobí ze školní kuchyňky a skříněk z úřadu městyse.

20. Výbor schválil termín pro vybrání oddílových příspěvků na rok 2020 do 21. 12.
2019.
21. Projednání akce Noc sokoloven, která proběhne 27. 9. Součástí akce budou soutěže
pro děti, výstava k historii a současnosti naší jednoty, divadelní představení
v místním kině.
22. Projednání návrhu na nákup laviček a trampolíny za cca 20.000,- Kč – výbor
schválil.
23. 24. 9. od 17 hodin se bude konat brigáda v sokolovně.
Výročí v měsíci září:
Bohadlová Ludmila
Kopecký Mojmír
Svatoň Josef
Sychrovský Václav
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
Připravované akce:
27. 9. 2019

Divadelní představení v kině

27. 9. 2019

Noc sokoloven

5. 10. 2019

Župní přebor v přespolním běhu

Zapsala: Jarmila Drašnarová

