Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 5. 11. 2018

1. 15. 10. byla podána žádost o dotaci z MŠMT, Výzva V3 Sport, investice
2019/2020. Obsahem žádosti je výstavba venkovních hřišť u sokolovny.
2. Dále byla podána žádost o dotaci z programu „Můj klub“ na rok 2019.
3. Starosta Jeronym Holý poděkoval a předal dárkové balíčky Pavlu Bohadlovi a
Veronice Bohadlové za uspořádání prázdninové KEŠ trasy.
4. Nový správce sokolovny pan Vaculík informoval o provedených údržbářských a
úklidových pracích a vyslovil požadavek na nákup mycích prostředků a drobného
materiálu. Schváleno.
5. Naše T. J. opět uspořádá celostátní přejezd Orlických hor. Doprava na místo a zpět
autobusy. Termín konání akce byl stanoven na 16. února.
6. Požadavek na nákup vařeček pro účastníky budoucích pochodů „Hrádouská vařečka“
– 5 tisíc kusů, zhotovení razítka a turistické vizitky. Schváleno.
7. Zapůjčení sokolovny ve dnech 1. – 2. 12. – Klub orientačního běhu Dobruška.
8. Návrh na nákup triček s logem Sokola Nový Hrádek. Barva trička jasně modrá, nápis černý.
Tisk provede firma Ivan Macháček, Mezilesí. Schváleno.
9. Návrh na pořízení pánského sokolského kroje, který by byl využíván při slavnostních

příležitostech. Dámský kroj máme.
10. Uspořádání besedy ke knize „Nebylo jim souzeno žít“ s autorkami Helenou Rezkovou

a Pavlínou Špatenkovou ve spolupráci s Městysem Nový Hrádek.
11. Z grantu na vybavení tělocvičen pro oddíly všestrannosti pro rok 2018 jsme dostali
částku 8468,- Kč. Dotace musí být navýšena o 30 %.
12. Všechny texty ke zveřejnění zasílat zdělavatelce Veronice Bohadlové.
13. Ušití nových bílých ubrusů na stoly je zadáno u Veby Broumov.
14. Požadavek členů posilovny na zakoupení posilovací lavice za cca 11000,- Kč.

Schváleno.
15. Zajistit opravu stolů a židlí v sokolovně – starosta kontaktuje truhláře.
16. Informace o finančních prostředcích v pokladně a na BÚ.
17. Informace k ochraně osobních údajů, platné od 25. 5. 2018. Správcem údajů je jednota,
odpovídá za správné zpracování a uložení písemností.

18. Požadavek na pomocného cvičitele do oddílu Fotbal žáci. Oddíl navštěvuje 19
chlapců.

19. Termíny plesů v sokolovně: Myslivecký ples – 19.1., Sokolský ples – 26. 1., Hasičský
ples – 9. 2.
20. Vánoční zábavu uspořádá Libor Přibyl ml. 26. prosince.
21. Firma SAAR GUMMI Červený Kostelec věnovala dar 5000,- Kč na podporu
sportovní činnosti mládeže.
22. Proběhla revize nářadí.
23. 2. listopadu se konala výroční schůze lyžařského oddílu.
Připravované akce:
26. 1. 2019

Sokolský ples

27. 1. 2019

Dětský karneval

Zapsala: Jarmila Drašnarová

