
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 27. 6. 2020 

 

Výjezdní zasedání výboru  proběhlo v Olešnici v Orlických horách u Martinků. Jednání bylo spojeno s 
přáním Zdeňku Martinkovi k jeho kulatým narozeninám. 

 

1. Běh republiky se uskuteční 28. 10. Župa akci podpoří. Start a zázemí bude v místním kině. Na 

podzim 26. 9. naše jednota uspořádá již tradiční Župní přebor v přespolním běhu. Z důvodu výstavby 

venkovních hřišť bude start u kina. 

2. 8. října si připomeneme Památný den sokolstva. Tento den je poctou všem členům a členkám 

Sokola, kteří obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je 

zařazen mezi významné dny České republiky.   

3. Firma Alkstav Nové Město nad Metují pokračuje v rekonstrukci prostor za jevištěm. 

4. Informace z Valné hromady župy v Náchodě. 

5. Informace pro členy: na požádání se vystavuje potvrzení pro zdravotní pojišťovnu za platbu 

oddílových příspěvků. 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. 

6. Došlá informace o přejmenování společnosti Česká pojišťovna a.s. na Generali Česká pojišťovna 

a.s., ke kterému došlo 21.12.2019. 

7. Předběžná informace o akci „Ve stopách Hrádouské vařečky“. Podnět vzešel od starosty městyse. 

Cílem je představení uskutečněných projektů v průběhu roku 2019/2020 v Novém Hrádku.  

8. Výbor schválil podání žádosti o dotaci na ČEZ ve výši 300 tisíc korun na dofinancování akce 

„Venkovní sportoviště TJ Sokol Nový Hrádek“. 

9. Informace o založení účtu u peněžního ústavu ČSOB, který bude využíván k peněžním transakcím 

spojených s výstavbou venkovních sportovišť. 

10. Sestra Radka Machová získala osvědčení cvičitel sportovní všestrannosti II. třídy. Gratulujeme. 

11. Návrh na založení oddílu tenisu pod vedením Šárky Světlíkové. Podmínkou vedoucího je 

osvědčení cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy. 

12. Prázdninové školy pomahatelů pro mladé členy Sokola ve věku od 15 do 18 let se zúčastní tři 

děvčata z naší jednoty.  

13. T. J. Sokol Nový Hrádek uspořádá v sobotu 22. srpna 2020 jednodenní turistický poznávací 

zájezd: Letohrad, Potštejn, poutní místo Lhoty u Potštejna. Podrobnější informace naleznete na 

webových stránkách a ve vývěsce Sokola.  Zájemci se hlaste na tel. 731 158 934, mail: 

zdelima@centrum.cz. 

14. Výročí v měsíci červenci: 

 Zdeněk Martinek 



 Antonín Cejnar 

 Marie Cejnarová 

 Josef Hánl 

 Ludmila Ježková 

 Zdeněk Drašnar 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


