Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 2. 10. 2017
1. Informace ze schůze župy v Náchodě:
Helena Rezková informovala zástupce jednot, že kromě peněz na projekt
“Standardizace vybavení tělocvičen” župa dosud neobdržela ani korunu dotací z ČOS;
Program VIII MŠMT - ze župy žádalo 9 jednot, 8 z nich získalo celkem 1 668 000 Kč.
Úspěšné jednoty: Česká Skalice, Dobruška, Jaroměř, Josefov 2, Náchod, Nové Město
nad Metují, Nový Hrádek a Dvůr Králové nad Labem. Neuspěl Vlkov;
Upozornění na

možnost

žádat o

individuální dotace z Krajského

úřadu

Královéhradeckého kraje - O dotaci je možné žádat ve dvou programech – dotace na
roční činnost a dotace na jednorázové akce. Žádost o dotaci se podává výhradně
prostřednictvím dotačního portálu kraje (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz)
2. Zaslat na župu informace o sokolech z naší jednoty, kteří byli perzekvováni nebo
zavražděni za 2. světové války. Připravuje se kniha věnovaná sokolskému odboji.
3. Zapálením svíčky jsme si připomněli Památný den Sokola (8.10.), abychom uctili
památku pana Vojtěcha Koláče, dlouholetého ředitele základní školy v Novém Hrádku
a zároveň také starosty naší sokolské župy – popraven v Osvětimi 19. 4. 1942, pana
Josefa Světlíka, pokladníka jednoty, který zemřel v Terezíně v roce 1942, pana Josefa
Vondřejce, náčelníka jednoty, který byl umučený v Gribo v roce 1944.
4. V sobotu 23. září v 8:45 hod. u sokolovny startovala sletová štafeta s cílem
připojit naši štafetu v Pekle ke štafetě celostátní, která startovala v Bratislavě a
mířila do Prahy. Štafetový kolík si postupně na určených místech předávali
cvičenci od těch nejmenších (ročník 2016) až po ty nejstarší (ročník 1931). Svou
hojnou účastí novohrádovští sokolové vyjádřili podporu XVI. všesokolskému
sletu.
5. Marek Sychrovský získal dar ve výši 5000,- Kč od firmy SAAR GUMMI
CZECH. Děkujeme.
6. Naše jednota nebude pořádat Vánoční zábavu. Pořadatelství bude nabídnuto jiným
subjektům.
7. Župní přebor v přespolním běhu pořádá naše jednota v sobotu 7. října. Start prvních
závodníků bude v 10 hodin, prezentace a výdej startovních čísel od 9 hodin ve
vestibulu kina. Zajištěno je občerstvení a promítání filmů pro děti.

8. Na začátku září se konala brigáda na úpravu terénu kolem asfaltového potahu před
sokolovnou. Děkujeme všem zúčastněným za odvedenou práci. Zbývají dorovnat ještě
krátké úseky, na které nestačila hlína. Tyto části se doplní vykopanými drny.
9. V lyžařském areálu byla namontována dvě nová světla – na začátku a na konci vleku.
10. V lyžařském areálu proběhla brigáda na odstranění větví z trasy jízdy vleku.
11. Informace sokolnice o závadách v sokolovně a o nutnosti nákupu hygienických
potřeb. Dále sdělila, že ze zdravotních důvodů, zatím po neurčenou dobu, nebude
moci provádět úklid v sokolovně.
12. Informace o stavu finančních prostředků na účtech T. J. a v pokladně.
13. Akce Noc sokoloven, která se konala 23. září od 16 hodin v sokolovně, se zúčastnilo
94 rodičů a dětí. V rámci akce vystoupil divadelní soubor z České Skalice „Maska“
s pohádkou O drakovi a královně Johance, byly připraveny soutěže pro děti a
vyhodnocení prázdninové KEŠ trasy, návštěvníci si vyzkoušeli cvičení na nářadí.
14. Termíny sletů v roce 2018:
Župní slet ve Dvoře Králové nad Labem - 19. května (krytá hala zimního stadionu),
Krajský slet v Hradci králové - 3. června,
oblastní slet Nový Hrádek 16. června.

15. Výročí v měsíci září:
Přemysl Černý

92 let

Jiří Hlaváček

75 let

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Připravované akce:
7. 10.
Zapsala: Jarmila Drašnarová

Župní přebor v přespolním běhu

