Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 1. 10. 2018

1. Projednání žádosti o dotaci z MŠMT, Výzva V3 Sport, investice 2019/2020.
Obsahem žádosti bude výstavba venkovních hřišť u sokolovny. Konec příjmu
žádostí o poskytnutí dotace je 15. 10. 2018.
2. Termín podání žádosti o dotaci na rok 2019 z MŠMT „Můj klub“ je 31. 10. 2018.
3. Další brigáda na usazení dlaždic kolem sokolovny bude ve čtvrtek 11. 10. od 16
hodin. Současně proběhnou přípravy na Župní přebor v přespolním běhu, který
pořádáme v sobotu 13. 10.
4. Schválení Smlouvy o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele:
Sdružené služby dodávky elektrické energie. Schváleno všemi hlasy.
5. Přednášky společnosti Mamma Help věnované problematice rakoviny prsu se 18. 9.
v sokolovně zúčastnilo 9 žen.
6. Projednání návrhu pana Řeháka na uskladnění pětimetrového promítacího plátna pro
případné využití v sokolovně. Zatím nenalezen vhodný prostor.
7. Ve vstupní chodbě v sokolovně odstává koberec. Může dojít k zakopnutí a zranění.
Opravu objednat u Vladimíra Suchánka.
8. Na inzerát na obsazení místa sokolníka se přihlásil pan Vaculík.
9. Imrich Chrenko vytvořil návrh diplomu na Župní přebor v obřím slalomu. Výbor
schválil výtisk 200 kusů diplomů.
10. Zpráva o vyhlášení IV. ročníku Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží
v Královéhradeckém kraji Zlatá koruna Královéhradeckého kraje. Návrhy je možné
podávat do 20. 10. 2018.
11. Návrh na montáž frekvenčního měniče k pohonu vleku na Panské stráni.
Nerozhodnuto.
12. Návrh na nákup bílých ubrusů z Veby Broumov, dvou venkovních popelníků a
chybějícího skla. Schváleno.
13. Návrh náčelnice na umístění stožárů na vlajky před sokolovnou. Současné držáky jsou
umístěny na budově sokolovny v těžko přístupném místě.
14. Náčelnice se zúčastnila schůzky rodičů ve škole z důvodu propagace sokolských
cvičení.
15. Informace o finančních prostředcích v pokladně a na BÚ.
16. Divadelní spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou předvede 23. listopadu představení
„Sborovna“ v sále Dvorany ve Smiřicích. Ze župy bude vypraven autobus.
17. V knihovně města Hradec Králové proběhne 12. 10. v 17 hodin křest knihy „Nebylo jim
souzeno žít“, jíž autorkami jsou Helena Rezková a Pavlína Špatenková. Zástupci naší jednoty
se zúčastní.

18. Schválen nákup nových triček, na která bude natištěno logo Sokola Nový Hrádek.
Tisk provede firma Ivan Macháček Mezilesí.
19. Termíny plesů v sokolovně: Myslivecký ples – 19.1., Sokolský ples – 26. 1., Hasičský
ples – 9. 2.
20. Výročí v měsíci říjnu:

Přemysl Černý – osobní návštěva
Jiří Hlaváček st. – gratulace
Připravované akce:
13. 10.

Župní přebor v přespolním běhu u sokolovny

26. 1. 2019

Sokolský ples

27. 1. 2019

Dětský karneval

Zapsala: Jarmila Drašnarová

