
Z jednání výboru T. J. Sokol ze dne 3. června 2013 

1. Starosta Ing. Jeronym Holý informoval o výsledku výběrového řízení na třetí etapu 

rekonstrukce sokolovny „Tepelné úspory v sokolovně Nový Hrádek“. Nejnižší cenovou 

nabídku předložil uchazeč ALKSTAV s.r.o., Nové Město nad Metují, v celkové výši 

8.662.192,- Kč. Dotace na stavební část činí téměř 5,5 milionu Kč a náš celkový podíl 

k dofinancování činí cca 2,6 milionu Kč. Rozdíl cca 0,6 milionu je na schodiště 

s bezbariérovým přístupem. Předběžný příslib finanční výpomoci máme od České obce 

sokolské a městyse Nový Hrádek. Další možnosti získání jsou: oslovit veřejnost za účelem 

poskytnutí daru nebo půjčky a udělat méně odborné práce svépomocí (např. odstranění 

pařezů, vyčištění budovy, výkop kolem sokolovny za účelem provedení izolace atd.). Bude 

zveřejněn podrobný informační leták na webových stránkách a ve vývěsce. 

2. Z důvodu zvýšené vlhkosti v budově sokolovny vlivem provádění zednických prací se 

vydula podlaha v sále. Děkujeme za ochotu panu Grulichovi, který pravidelně v sokolovně 

zajišťuje větrání. 

3. Naše jednota už 8 let pořádá Župní přebor v přespolním běhu pod hradem Frymburkem. 

V minulých dnech se utrhla část hradní věže a zasypala přístupovou cestu. Z bezpečnostních 

důvodů nebude možné další ročník běhu v těchto místech uspořádat. Z diskuse vyplynul 

návrh, že výchozí bod pro start jednotlivých tratí by mohl být v prostorách hasičského hřiště a 

jednotlivé běžecké trasy v jeho okolí. Bude se řešit při dalších jednáních výboru. 

4. Vzdělavatelka Jana Machová spolupracuje s webmasterem Milanem Holinkou na 

aktualizaci a možných změnách vzhledu webových stránek T. J.  

5. 25. – 26. května se konal v Roudnici nad Labem malý sokolský slet s názvem „Sokolové 

pod Řípem“, Z naší jednoty se zúčastnilo devět mužů a juniorů cvičících ve skladbě Chlapáci 

III. Podrobnosti o akci najdete v příspěvku Ing. Pavla Sobotky na webových stránkách. 

6. Výbor odsouhlasil každý rok osobní návštěvu u členů naší jednoty, kteří oslaví 80 let a 

více.  

Jubilanti v měsíci květnu:  12. 5.  Bratr Josef Drašnar  87 let 

    29. 5.  Sestra Miluše Sychrovská 82 let 

    29. 5.   Bratr Pavel Sobotka  50 let 



7. Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek plánuje 24. srpna výlet do Orlických hor. Předpokládaná 

pěší trasa: Horní Rokytnice – Hanička – Anenský vrch – Mezivrší – Říčky. Podrobnosti o 

výletu budou včas zveřejněny na webových stránkách a ve vývěsce. 

8. Náčelnice Lidmila Martinková zpracovala žádost o grant na vybavení tělocvičen pro oddíly 

všestrannosti (švédská lavička, podložky na cvičení, vodní nudle, destičky apod.). Termín 

podání 9. 6. na Župě v Náchodě. 

9. T. J. Sokol Police nad Metují pořádala 8. května „Jarní výstup na Hvězdu“. Z Nového 

Hrádku se zúčastnilo 10 osob. Podrobnosti a fotografie o akci najdete na webových stránkách. 

10. Místostarosta Jiří Hlaváček podal informace ze župní schůze v Náchodě: mimo jiné se 

připravuje vydání kalendáře Mládí v pohybu (fotografie do kalendáře posílat starostce Župy 

Heleně Rezkové), Lucia Hrnčířová z naší jednoty byla zvolena župní zdravotnicí. 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


