
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 31. 10. 2022 

Přítomni: Veronika Bohadlová, DiS, Jeroným Holý, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Bc. Jarmila Drašnarová, 

Hana Svatoňová, Radka Šrůtková, Vítězslav Doubek, Ing. Miloš Vondřejc, Ing. Pavel Sobotka, Ing. Jeronym Holý, 

Ing. Jiří Hlaváček 

Hosté: Helena Rezková 

 

1. Starostka jednoty přivítala starostku Župy Podkrkonošské Jiráskovy Helenu Rezkovou a předala jí slovo. 

Starostka župy poděkovala za organizaci přespolního běhu a Památného dne sokolstva.  

2. Za perfektní průběh přespolního běhu poděkoval také náčelník Pavel Sobotka. Běhu se účastnilo 124 

startujících.  

3. Památný den sokolstva jsme pojali netradičně společným výstupem na vrch Šibeník a posléze na rozhlednu, 

kde zavlál sokolský prapor, a zazněla z úst přítomných hymna. Bonusem bylo občerstvení u kávového stánku 

z Neratova a prohlídka kreseb učitele Páchnika z místní základní školy v budově infocentra. 

4. Starostka informovala o situaci ohledně nové smlouvy na dodávku elektřiny. Společnost ČEZ ESCO a.s. 

zaslala návrh smlouvy. Ve smlouvě byla navržena cena elektřiny za spotové ceny. Ceny jsou však státem 

zastropované a výpovědní doba je 1 měsíc. Městys, se kterým elektřinu společně nakupujeme, má ale od srpna 

uzavřenou smlouvu se Sdružením místních samospráv ČR a nemůže tedy nabídku využít. Spolu s cca dvaceti 

dalšími obcemi se městys zúčastní výběru nového dodavatele. Výbor T. J. souhlasí s výše uvedeným 

postupem. 

5. Před kotelnou u sokolovny bylo firmou STAKO vybudované parkoviště pro nájemníky bytu v sokolovně. 

6. Vánoční zábava – o pořadatelství se uchází Ondra Šrůtek a kolektiv posilovny. Výbor schválil za podmínky, 

že budou přítomny 2 starší zkušené osoby na dohled nad průběhem akce. Výtěžek se použije na vybavení do 

posilovny. 

7. Termín Sokolského plesu je stanoven na 14. ledna 2023. Pořádání dětského karnevalu je v jednání. 

8. Starostka župy informovala o možnosti vytištění sokolského průkazu nebo jeho uložení v mobilním telefonu. 

Dále hovořila o nutnosti sepsání Smlouvy o poskytování certifikačních služeb u České pošty. Elektronické 

podpisy budou nutné k podání dotace Můj klub, termín podání do konce listopadu.  

9. Informace ze schůze župy v Náchodě:  

- Informace ze schůze župy – školení, besedy, sportovní akce 

- Výzva k uložení Kamenů zmizelých, jako připomínka obětí hrádouských Sokolů za druhé světové války – 

realizace při příležitosti 100 let od otevření sokolovny v roce 1924 

- Do 14. 11. nahlásit účast na prezentaci sletových skladeb v sokolovně Vinohrady. 

- Informace o přidělení finančních prostředků ze župy ve výši 14 tisíc na činnost. 

10. Proběhla diskuse k evidenci placení členských a oddílových příspěvků. Jeryn Holý ml. navrhl vytvoření 

excelové tabulky, která bude přístupná zainteresovaným osobám. 

11. Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci na pořádání 40. ročníku Hrádouské vařečky. Dotace byla 

schválena. 

12. Náčelnice informovala o změně v cvičebním rozvrhu v zimním období (ženy zdravotní). 

13. Stanovení termínů zimních sportovních akcí: 18. 2. 2023 – Přejezd Orlických hor na běžkách, 28. 1. 2023 – 

Župní přebor v obřím slalomu. 

14. Informace z lyžařského oddílu: Jeryn Holý st. informoval o špatném stavu sjezdovky, která je rozryta od 

divokých prasat. O úpravě jednal s místními myslivci, kteří přislíbili pomoc. Dále přednesl návrh na zvýšení 

cen jízdenek na vlek o cca 100%. V říjnu proběhla revize na vleku – vše je v pořádku. 

 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 

 

 

 

 


