
Zápis z Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek  
konané dne 3. března 2014 v 19 hodin  

v salonku restaurace Na Kovárně  
 
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady: 167 
 
Valné hromady T. J. Sokol Nový Hrádek se zúčastnilo 92 zletilých členů a delegátů s právem 
volebním dle prezenční listiny, tj. 55,09% z celkového počtu oprávněných voličů, valná 
hromada je schopna usnášení. 
Hosté: pan Zbyněk Dušánek – Myslivecké sdružení Šibeník 
            
 

1. Zahájení, schválení programu 
 

1.1. Zahájení – starosta jednoty bratr Ing. Jeronym Holý přivítal všechny přítomné. 
 

1.2. Schválení programu: starosta bratr Ing. Jeronym Holý navrhl program jednání 
v tomto pořadí: 
1) Zahájení, schválení programu jednání 
2) Volba zapisovatele a návrhové komise 
3) Zprávy výboru o činnosti a o hospodaření jednoty 
4) Zpráva kontrolní komise 
5) Zprávy členů výboru a oddílových vedoucích 
6) Traumatologický plán 
7) Diskuse 
8) Usnesení z valné hromady 
9) Závěr 

Protože nebyl vznesen žádný pozměňující ani doplňující návrh, vyzval přítomné k hlasování 
o přečteném návrhu. 
 
Hlasování: 
Pro návrh: 92           Proti návrhu: 0         Zdržel se hlasování: 0 
 
 

2. Volba zapisovatele a návrhové komise 
 

2.1. Volba zapisovatele: starosta bratr Ing. Jeronym Holý navrhl na zapisovatele sestru 
Jarmilu Drašnarovou. Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval 
přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 

 
Hlasování: 
Pro návrh: 92   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 
      



2.2. Volba návrhové komise: starosta bratr Ing. Jeronym Holý přednesl návrh na složení 
návrhové komise: bratr Ing. Pavel Sobotka, sestra Bc. Jarmila Drašnarová, bratr Ing. 
Miloš Vondřejc. Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné 
k hlasování o přečteném návrhu. 

 
Hlasování: 
Pro návrh: 92   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 
Návrhová komise určila ze svého středu předsedu bratra Ing. Pavla Sobotku. 

 
3. Zprávy výboru 

 
3.1. Zpráva o činnosti za rok 2013 – přednesl starosta bratr Ing. Jeronym Holý. Zpráva 

je přílohou zápisu 
3.2. Zpráva o hospodaření za rok 2013 – přednesla hospodářka sestra Hana Možná. 

Zpráva je přílohou zápisu. 
3.3. Návrh rozpočtu na rok 2014 – přednesl náčelník bratr Ing. Pavel Sobotka. Zpráva je 

přílohou zápisu. 
 

4. Zpráva kontrolní komise 
Zprávu kontrolní komise přednesl její předseda bratr Jan Říha. Zpráva je přílohou zápisu. 

 

5. Zprávy vedoucích oddílů a členů výboru 
5.1. Zpráva náčelnice sestry Lidmily Martinkové. Zpráva je přílohou zápisu. 
5.2. Zprávu o stavu členské základny přednesla sestra Hana Svatoňová. Zpráva je přílohou 

zápisu. 
5.3. Zpráva vedoucího lyžařského oddílu bratra Jeronýma Holého st. Zpráva je přílohou 

zápisu. 
 

6. Traumatologický plán 
S traumatologickým plánem a hlavními zásadami první pomoci seznámila přítomné sestra 
MUDr. Lucia Hrnčířová 

 

7. Diskuse 
 

V diskusi vystoupili: 
� Bc. Zdeněk Drašnar – starosta městyse Nový Hrádek – vyslovil poděkování za 

obrovský kus práce na rekonstrukci sokolovny a popřál hodně sil a úspěchů v další 
činnosti. 

� Místostarosta bratr Jiří Hlaváček – informoval o slavnostním otevření sokolovny a 
zároveň všechny přítomné na tuto významnou událost pozval. 



� Sestra Lidmila Martinková promluvila o dobré spolupráci mezi městysem, všemi 
složkami pracujícími v Novém Hrádku a Sokolem. Tato soudržnost se projevila 
hlavně při dokončovacích pracích před otevřením sokolovny. 

� Sestra Anna Marková – projevila upřímnou radost nad proměnou sokolovny, nad 
ochotou a obětavostí všech, kteří se na této velké akci jakýmkoli způsobem 
podíleli. 
 

8.  Usnesení valné hromady 
 

Přednesl předseda návrhové komise bratr Ing. Pavel Sobotka. 
 
Valná hromada: 
1. Schvaluje: 

a) Program jednání valné hromady 
b) Zprávu starosty jednoty o činnosti za rok 2013 
c) Zprávu o hospodaření za rok 2013  
d) Návrh rozpočtu na rok 2014 
e) Zprávu kontrolní komise 

2. Bere na vědomí: 
a) Zprávy vedoucích oddílů a zprávu náčelnice za rok 2013 
b) Zprávu o stavu členské základny k 31. 12. 2013 
c) Diskusní příspěvky 

 

9. Závěr 
Starosta T. J. bratr Ing. Jeronym Holý poděkoval všem přítomným za účast a valnou 
hromadu ukončil. 

 
V Novém Hrádku 5. března 2014 
 
Zapisovatel: ..........................................           Starosta: ............................................ 
            Bc. Jarmila Drašnarová                                         Ing. Jeronym Holý 
 
                Jednatel: .......................................... 
                      Bc. Jarmila Drašnarová 
  
Předseda návrhové komise:...................................... 
    Ing. Pavel Sobotka 
 
Členové návrhové komise: ......................................... 

       Ing. Miloš Vondřejc 
 
          ......................................... 
            Bc. Jarmila Drašnarová 



Valná hromada T. J. Sokol Nový Hrádek 3.3.2014 – zpráva starosty 

 
 Vážení sokolští sestry a bratři, hosté a příznivci naší tělocvičné jednoty, vítám Vás srdečně na 
naší výroční členské schůzi. Opět po roce se scházíme v restauraci Na Kovárně, které děkujeme za 
pohostinnost. 
 
 Má letošní zpráva bude poněkud obšírnější, neboť bych rád shrnul nejen minulý rok 2013, 
ale celou několikaletou historii, kdy jsme budovali naši novou sokolovnu. 
 
 Jak všichni víte, loňský rok byl opravdu hektický a jsem rád, že dnes už mohu říci, že 
nadmíru úspěšný. Podařilo se nám dokončit rekonstrukci sokolovny, alespoň tedy z té největší části. 
Dovolte mi zrekapitulovat fakta a seznámit vás se skutečnostmi, které jste možná neznali. 
 
 Vše začalo u projektanta p. Jaroslava Vondřejce v roce 2006 projektem na kompletní 
rekonstrukci budovy. Náklady byly vyčísleny na cca 20 milionů Kč. Jen podotýkám, že na účtu jsme 
v té době měli kolem 100 tisíc Kč. Vzhledem k těmto skutečnostem a našim mizivým zkušenostem 
vypadal úspěch díla v té době jako naprostá utopie. 
  
 Přesto jsme v roce 2007 začali podnikat první kroky. Obrátili jsme se na nynější starostku 
naší župy Helenu Rezkovou, která již v té době měla zkušenosti s dotací od MŠMT. Zkontaktovali 
jsme tehdejší paní poslankyni Mgr. Zdeňku Horníkovou. Sbírali jsme informace z oficiálních i 
neoficiálních zdrojů a z internetu. I když stále celková rekonstrukce vypadala nereálně, začaly se 
rýsovat možnosti alespoň částečných postupných kroků s tím, že vždy budeme myslet na to, aby 
tyto kroky byly pokud možno ukončitelné a smysluplně na sebe navazovaly. 
 
 V roce 2008 jsme tedy připravili první žádost o dotaci na MŠMT, která se týkala 
rekonstrukce WC, vybudování kanalizace a čističky odpadních vod. Tato žádost byla neúspěšná, 
avšak v roce 2009 se díky Mgr. Horníkové naskytla možnost získat prostředky z Ministerstva financí. 
Měli jsme velké plus v tom, že jsme již měli připravenou žádost, kterou jsme jen s minimálními 
úpravami mohli použít. V rámci první etapy rekonstrukce v roce 2009 jsme tedy nákladem 3.333 
tisíc tuto etapu realizovali. Ke krytí většiny spoluúčasti k dotaci jsme použili dar 300 tisíc Kč od 
České báňské nadace. Výběrové řízení vyhrála a práce ve výborné kvalitě provedla firma Alkstav 
s.r.o. Nové Město nad Metují. 
 
 Ještě v roce 2009 jsme poprvé podali žádost na Místní akční skupinu Pohoda venkova se 
sídlem ve Valu u Dobrušky na opravu vstupního schodiště a bezbariérový vstup a posléze ji 
opakovaně podávali, dokud nebyla v roce 2012 úspěšná. Dále jsme přepracovali žádost na MŠMT. 
Jednalo se o druhou etapu – rekonstrukce vnitřních prostor, zejména místností okolo sálu, 
kompletní přebudování prostoru jeviště, elektroinstalace a rozvodů ústředního topení včetně 
radiátorů. Žádost byla v tomto roce a dalších dvou letech neúspěšná.  
 
 V roce 2010 jsme navázali spolupráci s firmou Centrum rozvoje Česká Skalice, která 
poskytuje mimo jiné služby ohledně administrace dotací. Zajistili jsme u ing. Frinty nezbytný 
tepelný audit a společně připravili další žádost, a to na třetí etapu. V této etapě jsme plánovali 
zateplení, výměnu oken a dveří a vytápění tepelným čerpadlem. Vytápění by se pak napojilo na 
rozvody topení z druhé etapy. Nebo naopak, časový sled se nedal odhadnout. 
 
 V té době jsme už věděli, že pokud by se podařilo získat tyto tři dotace, měla by být 
sokolovna z větší části rekonstruovaná a také začalo být jasné, že to je reálné. 



 
 V zimě roku 2010 začínala být situace v sokolovně kritická a neudržitelná. Při taneční zábavě 
došlo k požáru komína a nastávaly stále větší a větší problémy s kotlem a vůbec s vytápěním. Po 
několik zim až do uzavření sokolovny v roce 2012 stál provoz sokolovny vlastně na dvou lidech, 
kteří nezištně a zdarma, navíc v nebezpečných a nehostinných podmínkách, v sokolovně topili. Jsou 
to pánové Pavel Bohadlo a Jaroslav Štěpán. Ještě jednou jim za toto děkuji. 
 
 Na jaře roku 2012 přišel dopis s informací, že naše žádost na třímilionovou dotaci na MŠMT 
byla úspěšná. Zároveň jsme byli informování o změně zákona o veřejných zakázkách a nutnosti co 
nejdříve zorganizovat výběrové řízení, které jsme s vydatnou pomocí administrátora Ing. Jana 
Tomka v červnu uskutečnili. Nabídku s nejnižší cenou předložila opět firma Alkstav. 
  
 Na konci léta 2012 jsme za velké podpory dobrovolných brigádníků vyklidili všechny 
místnosti a vše přestěhovali na hlavní sál, který těmito předměty a nábytkem byl téměř celý 
zaplněn. Druhá etapa mohla začít.  
 
 Na podzim téhož jsme byli informováni o úspěchu dvou žádostí o dotaci na třetí etapu, tedy 
na zateplení, tepelné čerpadlo a související práce a na nové venkovní schodiště. Dalo se 
předpokládat, že logicky na sebe navazující etapy se podaří v ideálním časovém sledu realizovat a 
profinancovat a sokolovna tím pádem bude moci být mimo provoz jednu jedinou zimu. 
 
 V zimních měsících roku 2013 byly pokáceny firmou Ing. Vratislava Mareše stromy na louce 
nad sokolovnou, čímž byl pozemek připraven k položení zemního kolektoru tepelného čerpadla. 
 
 Na jaře roku 2013 jsme začali s Ing. Tomkem připravovat výběrové řízení na 3. etapu, které 
vzhledem k výši 8,6 milionu Kč muselo být provedeno v přísnějším režimu větší zakázky. Vyhrála 
opět firma Alkstav a mohla tak rekonstrukci završit. 
  
 V souvislosti s touto etapou jsme stáli před úkolem sehnat během půl roku 3 miliony Kč na 
spoluúčast k dotaci. Je pro mne velmi potěšující, že převážně od příznivců Sokola, a to zejména 
občanů Nového Hrádku, jsme opravdu peníze zvládli zajistit. V současné době se podařilo získat na 
půjčkách s pětiletou splatností téměř 2,6 mil. Kč a na darech téměř 300 tisíc Kč. Občané darovali i 
desetitisícové částky a půjčovali statisícové, a to z velké části bezúročně. Nevratný příspěvek dalších 
600 tisíc jsme získali od ústředí ČOS, loni i letos 50 tisíc z náchodské sokolské Župy. Dále jsme získali 
krátkodobou půjčku 500 tisíc Kč od T. J. Sokol Jaroměř, která byla použita na nutné předfinancování 
rekonstrukce vstupního schodiště. Tyto prostředky bychom měli obdržet ze SZIF v průběhu dubna, 
zmíněnou částku pak obratem vrátíme. Prostředky na umořování půjček máme přislíbeny 
z rozpočtu městyse, a to v prvních dvou letech 300 tisíc a v dalších letech 500 tisíc až do úplného 
splacení. 
 
 Jistě vás bude zajímat celková finanční bilance rekonstrukce. Od roku 2006 jsou celkové 
vložené prostředky bezmála 16 milionů Kč. Z této částky je k dnešnímu datu faktický dluh včetně 
předpokládaných úroků kolem 2,7 milionu Kč, což je přibližně 17%. Jak jsem již řekl, splátky dluhu 
jsou garantovány z rozpočtu městyse. V případě, že by se nám již nepodařilo získat žádný příspěvek 
na umoření dluhů např. z ČOS, splatíme ho v plné výši do šesti let. 
 
 Co nás čeká v bližší i vzdálenější budoucnosti… Naším záměrem je v létě renovovat a opatřit 
novým lakem podlahu sálu a dovést ke kolaudaci hlavní vnitřní schodiště, čímž bychom zpřístupnili 
pro veřejnost balkon. Povedlo se nám získat další dotaci od MaS Pohoda venkova, 200 tisíc Kč na 



oplocení hřiště před sokolovnou, jejíž realizace bude probíhat během letošního roku. V budoucnu 
bychom z těch významnějších akcí rádi zprovoznili nové místnosti nad jevištěm a sportoviště na 
louce nad sokolovnou. Také budeme muset renovovat střechu. Poslední větší položkou bude 
přebudování půdních prostor nad hlavním sálem. V letošním roce bude dokončen byt pro správce 
sokolovny.  
 
 Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kdo přispěli nějakým způsobem k dílu, tentokrát 
si dovolím i těm z mého pohledu nejdůležitějším jmenovitě. Děkuji tedy projektantům pánům 
Jaroslavu Vondřejcovi a Ing. Miloši Vondřejcovi a panu místostarostovi naší T. J. Jiřímu Hlaváčkovi, 
bez nich bychom novou sokolovnu neměli. Dále Bc. Jarmile Drašnarové, Ing. Pavlu Sobotkovi, Pavlu 
Bohadlovi, Jeronýmu Holému st., Lidmile a Zdeňku Martinkovým, Liboru Přibylovi, Janu Machovi, 
Vladimíru Suchánkovi a pracovníkům firmy Alkstav, zejména jednateli Aleši Kalhousovi a 
stavbyvedoucímu Karlu Vrbatovi. Také děkuji za brigádnickou pomoc hasičům a spoustě dalších, 
kteří dobrovolnou prací přidali svou ruku k dílu. Bylo nás kolem stovky a za těch pár let jsme 
odpracovali tisíce a tisíce hodin. Dále děkuji úřadu městyse a zastupitelstvu za podporu nejen 
finanční a zejména panu starostovi Bc. Zdeňku Drašnarovi za jeho nápady a vstřícnost a 
zaměstnancům městyse za dlouhodobou ochotu pomáhat. V neposlední řadě starostce župy 
Heleně Rezkové, která nás podporuje a usměrňuje od samého začátku. Rovněž mi dovolte 
poděkovat největším dárcům a věřitelům Ing. Radimu Holému, znovu v této souvislosti Ing. Miloši 
Vondřejcovi, Ing. Vratislavu Marešovi, Aleši Kalhousovi, obci Sněžné a Petru Pudilovi z České báňské 
nadace. 
  
 Jak víte, od 10. ledna 2014, tedy od vydařeného Sokolského plesu, je sokolovna opět 
v provozu. Podmínky pro sportování, společenské akce a celková kultura prostředí je s minulým 
stavem nesrovnatelná a já doufám, že my a naši potomci ji budeme moci využívat po dalších 90 let. 
 
 Na závěr mi dovolte vás pozvat na slavnostní otevření sokolovny, které se bude konat v 
sobotu 12. 4. 2014 od 14 hodin. 
 
 Děkuji za pozornost. 
 
 Starosta T. J. Sokol Nový Hrádek Ing. Jeronym Holý 



Zpráva o hospodařeni v roce 2013

Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek

Stav k 31.12.2013

Pokladna
Banka
Pohledívky
Závazky
Pořízený majetek - rekon§trukce sokolovna
Tepelné čerpadlo
tento majetek byl financovám z:

Přijatá dotace z MŠMT
Přijatá dotace od Městyse Norý Hrádek
Dotace z §FZP
půjčky

Výnosy

Hlrvní ěinnost
oddílové příspěvky

členské přispěvky

dotace ze župy
dotace sFžp neinvestiěni

dary od členů a občanů
poplatky z konaných akcl
(uýlet lfukonoše, sousť. lyž.odd.)

odpis majetku poř. z dotace

ostatní (úroky, volné vstupy)

celkem

Náklady

Hlrvní ěinnost
sportovní potřeby

nárklady spojené s LO a provozem LV
nárkup členslcých známek

DDHM
ostatní náklady
(poštovné, poplatky, cestovné, čist. prostředky,.. ,)

el. energie

vodné, stočné
nárklady spojené s rekonstrukci sokolovny
revize
odpisy majetku
poskytnutý příspěvek Pohoda Venkova

celkem

hospoddřshý výsledek

hospodtiřský výledeh za obě ěinnosti

79 637,00 Kč
199 059,00 Kč

982,00 Kč
1 352 856,00 Kč

10 32l ó94,00 Kč
l 646 026,00 Kč

2 576398,00 Ké
400 000,00 Kč

4 939 036,00 Kč
2 585 000,00 Kč

26 800,00 Kč
47 200,00 Kč
50 289,00 Kč

l59 340,00 Kč
267 600,00 Kě
23 705,00 Kč

84 683,00 Kč
3 431,00 Kč

663 048,00 Kě

12 864,00 Kč
53 520,00 Kč
14 180,00 Kč
9 300,00 Kč

17 589,00 Kč

68 250,00 Kč
7 149,00 Kč

22l 246,00 Kě
22659,00 Kě

279 792,00 Kč
l 000,00 Kě

707 549,00 Kě

44 501,00 Kě

v roce 20l l
zaíok20l2 +2013

rok 2013
rok 2013

Hospodóřskú činnost
tržba vařečka
prodej dřeva

tržba lyžařský vlek + oběer§tveni

Hospoddřskó ěinnost
náklady spojené s provozem LV
odpisy - tumiket
náklady vařečka

úklid klest okolo sokolovny

pojištěni podnik. rizik

celkem

hospodóřský výsledeh

14 ó78,00 Kč
36 045,00 Kč
20 940,00 Kč

71 663,00 Ké

t2276,00 Kě
18 423,00 Kč
8 950,00 Kč
6 343,00 Kč

l0 407,00 Kč

s6 399,00

15 264,00

-29 237,00

Kč

Kč

Tělocvičnájednota Sokol Nový Hrádek hospodařilazarok20|3 se ďrátou29 237,-K{
proto nemá žádnou daňovou povinnost,

V Novém Ht ádku 26.2.20 l 4



Návrh rozpočtu TJ, Sokol Nový Hrádek na rok 2014

V rozpočtu nejsou zahrnuty dary a půjčky na úhradu podílu TJ Sokol na rekonstrukci sokolovny
V rozpočtu nejsou zahrnuty uskutečněné platby na rekonstrukci sokolovny.

Příjmy (v tis. Kč)
Cinnost

Hlavní Hospodářská Celkem

Tržbv za lrovozování vleku 50 50

óteňst<é příspěvky 47 47

oddílové příspěvkv + poplatkv za cvičení 40 40

Příspěvek od městvse NovÝ Hrádek 30c 300

Pronáiem sokolovnv (plesv, škola, apod.) 45 45

Příimy z vlastních akcí (ples, zábavy, apod.) 104 104
provoznídotace 50 50

Darv a oůičkv na opravu schodiště 50 50
příimy celkem 487 199 686

Výdaje (v tis. Kč)
Cinnost

Hlavní Hosoodářská Celkem
sootřeba eneroie 120 10 130

vodné + stočné 5 5

sootřeba materiálu 12 10 22

soortovní potřebv 15 15

PHM 8 8

spotřeba potravin 70 7o

Revize 10 20 30

ooravv a udržování 130 20 150

Cestovné 20 20

Nákladv na reprezentaci 3 3

Mzdv 0 0 0
poiištění 15 15
poskvtnuté ořísoěvkv sokolu 18 18

splátkv půiěek 200 200

Výdaje celkem 556 í30 686



Zpráva náčelnice T.J. Sokol Nový Hrádek
    za rok 2013.

   Zprávu předkládám za odbor všestrannosti. Za oddíly lyžařský, 
volejbal a florbal, které jsou na župě registrovány pod odborem 
sportu, zprávy podají jejich vedoucí.
   V roce 2013 probíhala rekonstrukce sokolovny , ale tělocvičná 
činnost  všestrannosti  neustala.  Díky vedení  základní  školy  nám 
bylo umožněno provozovat cvičení pro děti  i  dospělé ve školní 
tělocvičně. Děkujeme za možnost přechodného uložení drobného 
tělocvičného nářadí v  malém kabinetu školy, které pro učitelky 
školního tělocviku bylo omezující. Velké poděkování patří i paní 
Menyheiové uklizečce, která se musela s časem úklidu tělocvičny 
a šaten  přizpůsobit našim aktivitám. 
   Pestré hodiny pro rodiče a děti vedené Veronikou Bohadlovou, 
také Marcelou Volfovou a Lucií Kozlovou bývaly  využívány  až 
patnácti páry. Ke své činnosti používali různé sportovní a zábavné 
nářadí a náčiní. 
    Lucie Hrnčířová se věnovala skupince dětí předškolního věku, 
které si formou soutěží a her zvyšovaly svoji tělesnou zdatnost. 
Lucie  byla  také  zvolena  župní  zdravotnicí  na  tříleté  volební 
období.
   V prostoru  školní  tělocvičny   se  pravidelně  scházelo   deset 
mladších  žákyň   od  první  do  šesté  třídy  pod  vedením  Radky 
Machové  a  Lidmily  Martinkové.  Učily  a  vylepšovaly  se  v 
základech gymnastiky,  užívaly  si  míčových a  jiných zábavných 
her. Pokud to dovolilo počasí, chodily na malé turistické výlety do 
sousedních vesnic. 
   Zdravotní  cvičení  navštěvovalo  až  deset  žen  s  Lidmilou 
Martinkovou.  Ženy  si  chválily  menší  útulné  teplé  prostory  a 
blízkou dostupnost cvičebních prostor.
   Tato cvičení dětí  a žen se uskutečňovala jednu hodinu týdně. 
Dvakrát v týdnu se scházela děvčata a ženy na cvičení při hudbě a 



to aerobní a kondiční s Markétou Vaňkovou.  Cvičební rok byl 
zahájen  koncem září  a  potrvá  do  konce  dubna,  některé  složky 
skončí koncem května. 
    Zástupci rekreačního volejbalu se sjížděli  každou středu do 
sokolovny v Dobřanech na své náklady. 
   Cvičení v posilovně bylo provozováno v nevyužitých prostorách 
prodejny p.Švorce.
    Sportování  mladších  žáků  se  zaměřením  na  fotbal  nebylo 
možné zahájit pro nevyhovující prostory. Doufáme, že pro nový 
cvičební rok 2014/15 se vše změní a  sál sokolovny bude s úsilím 
nás všech připraven k využití.
    Z grantu ČOS jsme vybavili naší budoucí obnovenou sokolovnu 
dvěma novými švédskými lavičkami a závěsnou hrazdičkou.
    Školení  cvičitelů  IV.  třídy  všestrannosti  absolvovaly  a 
kvalifikaci  získaly  Radka  Machová,  Lucie  Hrnčířová,  Pavel 
Sobotka.  Radka a Lucie si následně zvýšily odbornost na III. třídu 
cvičitel všestrannosti.
   Osm cvičitelů se účastnilo třech nabízených seminářů v Hradci 
Králové a v Praze , zaměřené na zdravotní tělesnou výchovu  a 
pohybové hry pro předškoláky a mladší školáky. 
   Cvičitelka aerobiku III.  třídy Markéta Vaňková vedla hodiny 
aerobiku  jako  lektorka  při  školení  v  Náchodě,  kde  budoucí 
cvičitelé získávali základní  IV.cvičitelskou třídu. 

    Během  roku  jsme  pořádali  nebo  se  účastnili  různých 
společenských událostí.  Protože jsme neměli  možnost uspořádat 
tradiční Sokolský bál,  tak naše „sešlost“ v  oblečení muže za ženy 
a ženy za muže 19.1.2013 Na Kovárně se zpíváním a tancováním 
nám bál nahradila. 
     Dne 16. února 2013 se tradičního Přechodu Orlických hor na 
běžkách , které organizuje Pavel Bohadlo, účastnilo 57 lyžařů, z 
toho  29  hrádovských.  I  když  nám  lyže  dost  drhly  na  čerstvé 
vrstvičce sněhu a provázela nás mlha, dojeli jsme . 
    Rádi vzpomínáme na Župní turistický sraz v Polici nad Metují 
8.května  2013,  kde  nám  pěkný  program  připravili  poličtí 



sokolové.   Navštívili  jsme  Muzeum  Merkuru  a  nově  otevřené 
muzeum papírových modelů. Za nádherného dne krásnou krajinou 
jsme vystoupali na Hvězdu, kde nám pořadatelé opekli buřty za 
doprovodu  hudby  country  skupiny.  Z  Hrádku  nás  do  krásné 
přírody Police a okolí  vyrazilo deset spokojených výletníků.  
   Dne 11. května jsme zopakovali Hrádouskou vařečku s opačnou 
trasou  z  minulého  roku  a  kontrolou  v  Dlouhém  rekreačním 
zařízení  ministerstva  vnitra.  Posledně  déšť  pochodníky   silně 
zmáčel.  Tentokrát  jen  mrholilo,  ale  naši  věrní  pochodníci  nás 
nezklamali. V cíli jsme předali 424 vařeček. 
   Devět mužů se připravilo a účastnilo sletu Sokolů v Roudnici 
nad Labem 25. a 26.května. Součástí tohoto svátku Sokolů byl i 
výstup na památnou horu Říp. Cvičili sletovou skladbu Chlapáci 
II.  Na samotná hromadná vystoupení se silně zhoršilo počasí na 
studené a deštivé, na které jen tak nezapomenou. 
   O  prázdninách  24.  července   se  vypravilo  39  účastníků  na 
výletní  trasu  po  Orlických  horách  z  Rokytnice  do  Říček.  Bylo 
připraveno několik tras o různé náročnosti. Každý si mohl vybrat. 
    Musíme ocenit snahu o obnovovanou iniciativu žen, které v 
místním kině připravily na l8. říjen Bazar  s dětským zimním a 
sportovním oblečením. 
      Velké poděkování  a pochvalu si zaslouží všichni cvičitelé jak 
odborně a s chutí vedou cvičení dětí i dospělých.  S velkým úsilím 
máme  opravenou  sokolovnu.  V  příjemné  nedocenitelné  teplotě 
můžeme tužit tělo. Kéž přibývá cvičenců, kteří se budou chtít  , 
scházet, cvičit a sportovat.  Máme hodně členů, kteří nám fandí, 
přispívají  členskými  příspěvky.  Za  přízeň  a  finance  ve  formě 
příspěvků moc děkujeme.   

Zapsala náčelnice Martinková Lidmila       Nový Hrádek 2.3.2014



Zpráva matrikáře T.J.SOKOL Nový Hrádek   za rok 2013. 
 
 
 
Vážení přítomní, 
 
Ráda bych Vás v krátkosti seznámila se stavem členské základny k 1,1,2014 
Naše TJ. má celkem 230 členů. 
Z toho : dospělí 148 – muži 73 
                                    ženy 75 
              dorost 19  -  hoši 12 
                                   dívky 7 
               žactvo 63 – hoši 31 
                                   dívky 32 
 
Je to o 1 člena více, než v minulém roce.. 
 
Výše členských příspěvků zůstává stejná, jako v roce 2013. 
                                                    
 
 
 
 



Zpráva předsedy Lyžařského oddílu pro valnou hromadu 
T.J. Sokol Nový Hrádek 3.3.2014 

 
Sportovní činnost 
Výcvikový rok zahajujeme vždy první úterý v září a během podzimu provádíme nábor nových dětí 
ve věku od 5 let a  tentokrát se zdařilo, rodiče přivedli 4 nové holčičky a 1 chlapce. Máme tedy 10 
dětí ve věku 5 – 10 let a to  je družstvo s kterým se bude dobře pracovat a z kterého by měli vyjít  
úspěšní sportovci. Škoda, že špatná zima nedovolila abychom je naučili lyžovat. Ale není nic 
ztraceno, všeobecná pohybová průprava je u tak malých dětí nejdůležitější.   
Pravidelně se zúčastňujeme dvou podzimních přespolních běhů: okresního finále vesnické 
tělovýchovy a župního přeboru v Novém Hrádku, který již tradičně pořádáme s odborem 
všestrannosti. Tréninky na podzim probíhají v přírodě a po změně času z letního na zimní se chodí 
2x týdně do tělocvičny. Pokud napadne sníh, tak se jezdí ještě v sobotu dopoledne.  
Je to hrozné, ale vlivem teplých zim je pro nás již několik let vyvrcholením sezony předvánoční 
soustředění v Peci p.S. Letos jsme měli štěstí, byl to snad jediný opravdu zimní týden z celé sezony. 
Dokonce jsme jezdili na přírodním sněhu. Soustředění se zúčastnilo 14 dětí, 3 trenéři, kuchař a 1 
senior. 
           
Na sobotu 1. února byl naplánovaný Župní přebor v obřím slalomu. Ale teplo v lednu, předpověd 
počasí a samotný průběh věstil velmi teplou zimu. Bylo jasné, že na Hrádku se lyžovat nebude a tak 
jsme ani nevydali rozpis závodu. 
Tak lehké rozhodnutí nebylo možné v pořádání přeboru ČOS, který nám po úspěšně zvládnutých 
přeborech v r. 2003 a 2005 opět svěřila komise lyžování OS ČOS. Museli jsme mít v záloze uměle 
zasněžovanou trať. Přebor byl organizačně i materiálně připraven na neděli 16. února v Olešnici. 
Mimořádně teplé počasí i tyto  plány zhatilo. Je připraven ještě 1 pokus na sobotu 8. března, kdyby 
se ochladilo a mohli tam dosněžit. Ale i to je už definitivně ztracené, i když se tam dodnes lyžuje, 
na závody tam je málo sněhu. Tím, že jsme připravili celostátní závod, získali jsme sponzory. 
Oslovené firmy věnovali mnoho dárkových a reklamních předmětů. S těmi co věnovali přímé 
finanční dary máme podepsané smlouvy a protože se přebor neuskutečnil, máme problém s jejich 
dodržením. Budeme se ucházet o pořadatelství v roce 2015, snad nebudou nepříjemnosti. 
 
Dětí máme v celoročním tréninku  18, členů jsme vykázali pro ČOS 39.  
Sportovně oddíl vede dlouhodobě Vašek Sychrovský, trenér II třídy. Na tréninky na sněhu se těšila 
stejně kvalifikovaná dcera Pavlína. V současné době vedou tréninky hlavně trojkaři David Bek, 
Honza Říha a Radim Holý. Máme též vyškolených 8 rozhodčích. 
 
Provozování lyžařského vleku 
Od sezony 2005 – 6 je to až na malé výjimky stále stejné. Dáme posíct sjezdovky, zaplatíme revize, 
vyškolíme vlekaře, pronajmeme záchod, sestavíme služby a čekáme, že napadne sníh. Někdy se 
dříve popsaná režie vrátí, někdy jako letos, se vlek ani neotočí. Přežíváme jen proto, že co jde, 
děláme zadarmo a ostatní hradíme z oddílových příspěvků. Jak se před 10-ti lety říkalo, že bez rolby 
to nejde, tak teď už to bez zasněžování nejde. Zimy jsou rok od roku teplejší a skoupější na sníh. 
Je štěstí, že na Hrádku podniká rodina, která je lyžování nakloněna. Marešovi se postarali o to, že je 
vykácen a upraven terén na Velké Panské. To byla hlavní příčina, že se nebylo možno v minulosti 
pustit do zasněžování. Studie mluví asi o pěti milionech. Ale to už je budoucnost, do které se já v 
mém věku nemůžu pouštět. 
Byl bych rád, kdyby se do příští sezony vysbíraly kameny na nově vytvořeném svahu a přeložilo se 
osvětlení k trase vleku. 
  
                                                                                                      Zpracoval J. Holý st. 


