
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 13. dubna 2015 

1. T. J. Sokol Nový Hrádek byla přiznána dotace ve výši 150000,- Kč z Programu rozvoje 

venkova – bude použita na splátky půjček. 

2. Opakovaně jsou stížnosti na školní tělocvik osmé a deváté třídy v sokolovně. V sokolovně i 

v okolí sokolovny zůstává nepořádek. Situace se bude řešit s ředitelem školy prostřednictvím 

úřadu městyse. 

3. Zjištěno bylo poškození zámku hlavního vchodu do sokolovny. Zámek byl předán 

k reklamaci. 

4. Požadavky sokolnice: natřít dveře nouzového východu z vnější strany, vyměnit dveřní štítky 

s klikou u některých dveří. Schváleno. 

5. Náčelnice Lidmila Martinková seznámila se soupisem úklidových prací v sokolovně a kolem 

sokolovny. Provedení bude řešeno brigádně. První brigáda je svolána na 7. května od 16 

hodin. Občerstvení bude zajištěno. 

6. Informace o akcích a soutěžích pořádaných župou a ČOS. 

7. Na sobotu 29. 8. 2015 připravuje naše jednota výlet s touto trasou: Dvůr Králové nad Labem, 

Zvičina, hrad Pecka, Lázně Bělohrad a zpět. Podrobné informace budou včas zveřejněny. 

8. Výročí v měsíci dubnu: 

Rudolf Dušánek – 17. dubna oslaví 75 let, 

Helena Červená – 21. dubna oslaví 82 let. 

Jubilantům gratulujeme a přejeme dobré zdraví a osobní pohodu. 

9. Žákovské oddíly florbalu, fotbalu a oddíl cvičení rodičů s dětmi zaznamenávají úbytek svých 

členů. Je třeba se zamyslet, jak přilákat další děti ke cvičení. 

10. Místostarosta Jiří Hlaváček podal informace z Valné hromady MAS Pohoda venkova a ze 

schůze župy v Náchodě.  

11. Od března 2014 startuje nový mezisletový projekt komise PP odboru všestrannosti ČOS:  

„Geocaching  -  100 sokolských keší republice“.  Idea projektu vychází z blížícího se stého 

výročí vzniku samostatného Československého státu, z toho důvodu je i přesný počet - 100 

oficiálních keší rozdělených do všech žup ČOS. Na grafickém návrhu ke zřízení kešky v Novém 

Hrádku bude budova sokolovny. Žádost naší jednoty o umístění kešky  zatím nebyla vyřízena.  

12. Připravují se další úpravy sjezdovky na Panské stráni. Po navezení zeminy dojde k dokončení 

úprav v dolní části nově zhotoveného úseku sjezdovky. Získání zeminy bude řešeno 

prostřednictvím úřadu městyse. 

13. Termín přespolního běhu je stanoven na 26. 9. 2015. 



14. Ing. Miloš Vondřejc přednesl návrhy na řešení prostranství před sokolovnou a návrh na 

zřízení sportovišť na zvýšeném prostoru vedle sokolovny. 

15. Do konce dubna probíhá soutěž pro žactvo na téma „Naše sokolovna“. Odměnou pro 

účastníky bude víkendový pobyt pořádaný ČOS.  

16. Nejbližší akce: 

Tradiční sokolské župní setkání 8. května 2015 se uskuteční ve Studnici – trasa a program bude 

připraven jak pro pěší, tak pro cyklisty. 

15. května 2015 – rozloučení se zimní sezonou spojené s opékáním prasete pod Panskou strání. 

Tradiční pochod „Hrádouská vařečka“ se uskuteční 16. května 2015.  

Na 11. září 2015 se připravuje akce nazvaná „Noc sokoloven“ – otevření sokoloven pro veřejnost 

(sokolské jednoty se do akce mohou zapojit dobrovolně). 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


