Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 11. 2. 2019
1. Výbor T. J. hledá správce sokolovny. Výhledově je k dispozici byt 3+1 přímo
v objektu

budovy.

Zájemci

volejte

736

159

010

nebo

pište

na

holy.jeronym@gmail.com.
2. Informace o soutěžích na rok 2019, které vyhlásila Komise pro práci s mládeží a
seniory. Jedná se o fotografickou soutěž „Sokolské okamžiky“ a literární soutěž
„Jak jsme obnovovali Sokol“.
3. Informace o školeních a akcích pořádaných ČOS.
4. Hodnocení Sokolského plesu a Dětského karnevalu. Na ples přišlo 160
návštěvníků, kteří se dobře bavili a organizaci akce chválili. Ples byl uspořádán ve
stylu první republiky. Dětský karneval byl tradičně plně obsazen.
5. Naše T. J. pořádá v sobotu 23. února tradiční přejezd Orlických hor. Doprava na místo
a zpět bude zajištěna dvěma autobusy. Startuje se na parkovišti pod pevností Hanička
zvané Panské Pole a jede se na parkoviště Šerlich pod Masarykovou chatou.
6. Žádost MS Šibeník o rezervaci termínu plesu v roce 2020 na 29.2. Schváleno
výborem.
7. Pan Libor Přibyl sponzorsky provedl instalaci pohybových čidel v sokolovně.

8. Projednání organizace Valné hromady T. J. Sokol Nový Hrádek, která se bude konat
11. března 2019 v restauraci Na Kovárně.
9. Připomenutí pro organizátory akcí: při účasti nad 200 osob je nutné provést zápis do
požární knihy a zajistit volný nouzový východ.
10. Informace k výběru oddílových příspěvků: při registraci člena ve více oddílech se
příspěvek platí v každém oddíle.
11. V sobotu 9. února proběhl na Panské stráni Přebor Župy Podkrkonošké Jiráskovi ve
sjezdovém lyžování. Startovalo 32 závodníků. 16. února se lyžařský oddíl zúčastní
Přeboru ČOS v Janských Lázních.
12. 11. února byl z důvodu nedostatku sněhu ukončen provoz pro veřejnost v lyžařském
areálu Panská stráň.
13. Projednání žádosti na Vzdělavatelský odbor ČOS o příspěvek na pořízení opony do
sokolovny. Schváleno výborem.
14. Informace o možnostech grantů a dotací.
15. Informace o termínech odevzdání výkazů za rok 2018.

16. Informace o finančních prostředcích v pokladně a na BÚ.

Připravované akce:
23. 2. 2019

Přejezd Orlických hor na běžkách

11. 5. 2019

Pochod Hrádouská vařečka

Zapsala: Jarmila Drašnarová

