
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 1. června 2015 

1. Členové T. J. Sokol Praha Hanspaulka budou ubytování poslední týden v červenci 

v sokolovně. 

2. Lyžařský oddíl ukončil sezonu opékáním prasete pod Panskou strání. Akce se zúčastnilo 45 

dospělých a 26 dětí. 

3. Předposlední víkend v srpnu plánuje lyžařský oddíl soustředění v sokolovně. 

4. Letošní 33. ročník pochodu Hrádouská vařečka měl největší účast v celé historii – celkem 

938 lidí. Výbor schválil koupi vařeček pro příští ročník. 

5. Náčelnice Lidmila Martinková vznesla požadavek na vytvoření běžecké dráhy v délce 60 m 

před sokolovnou. Do návrhů na využití prostoru před sokolovnou bude dráha zanesena. 

6. V pátek 22. 5. od 16 hodin se konala za hojné účasti brigáda u sokolovny. Byl uklizen prostor 

před sokolovnou. Vedle schodiště byla položena černá netkaná textilie proti růstu plevele. Do 

zakrytého svahu budou vsazeny skalníky. 

7. Do soutěže „Naše sokolovna“, která spočívá v popsání příběhu sokolovny: vznik, historie, 

zajímavosti apod., se zapojily jednoty z Náchoda, Nového Hrádku a Dvora Králové nad 

Labem.  

8. Připravuje se rozvrh cvičebních hodin v sokolovně na školní rok 2015 – 2016. 

9. Smlouva o pojištění nemovitého majetku jednot, které se do hromadného pojištění přihlásily, a 

pojištění odpovědnosti pro všechny jednoty v župě, byla podepsána statutárními zástupci župy 

s Českou pojišťovnou 30. 4. 2015. 

10. Z Projektu 1 – standardizace - vybavení tělocvičen obdržela župa 40 050 Kč. 
      Prostředky budou přiděleny těmto tělocvičným jednotám: 

 
Jednota  druh   celkem dotace  podíl TJ 

Náchod  Rino set 1 ks  18700  11090  7610 Kč 

Dvůr Králové  Rino set 1 ks  18700  11090  7610 Kč 
Jaroměř  šv. bedna 1 ks  11195  6519  4676 Kč 

Úpice   šv. bedna 1 ks  11195  6518  4677 Kč 
Josefov  žíněnka 1 ks  2311  1611    700 Kč 

Dobruška  žíněnka 2 ks  4622  3222  1400 Kč 

Celkem     66723  40050          26673 Kč 
 



11. Členové výboru ing. Miloš Vondřejc, Jiří Hlaváček, Jeronym Holý, zpracovali projektové záměry 

T. J. Sokol Nový Hrádek. Dokument je přílohou zápisu. 

12. Nejbližší akce: 

Na 11. září 2015 se připravuje akce nazvaná „Noc sokoloven“ – otevření sokoloven pro veřejnost 
(sokolské jednoty se do akce mohou zapojit dobrovolně). 

12. září se uskuteční Sraz sokolů v Děčíně. 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 

 

Příloha: Projektové záměry  

Projektové záměry T. J. Sokol Nový Hrádek 
 

Hrubé odhady cen jsou uváděny v tisících Kč. 
 
 
Sokolovna a okolí 
 

- úprava stěn tělocvičny (dřevěný obklad výšky cca 1,5 m + akustická izolace za obkladem) pro zlepšení 
akustiky na sále a odolnosti proti otlučení a zašpinění dolní části stěn tělocvičny - cena 300 (tisíc Kč) 
 

- opona na jeviště včetně pohonu – 75 
 

- restaurátorská úprava historické malby na balkoně – 100 
 

- nátěr střechy horní části střechy s opravou odvětrávacích komínů - 400  
 

- oplocení sokolovny druhá etapa - 60  
 

- stavební úpravy schodišťového prostoru do 1. patra, zpřístupnění balkonu – 100 
 

- stropní konstrukce posilovny včetně zateplení – 100 
 

- vybavení sociálního zařízení v prostorech nad jevištěm včetně povrchových úprav stěn, podlahy a stropů – 
200 
 

- schodišťové zábradlí schodiště do posilovny, dlažba na schody a dodělání povrchů – 100 
 

- zateplení stropu schodiště do posilovny – 100 
 

- výměna stávajícího systému drenáží plochy hřiště z důvodů poškození těžkou technikou při realizaci 
rekonstrukce sokolovny – 150 
 

- úprava terénních teras a zřízení laviček hlediště na plochu hřiště – 100 
 

- úprava plochy hřiště před budovou sokolovny pro hřiště a hromadná tělocvičná vystoupení + doskočiště – 
300 
 



- příjezdová zpevněná komunikace k budově sokolovny a zřízení parkoviště u brány a za sokolovnou – 600 
 

- úpravy plochy víceúčelového hřiště (primárně pro tenis) včetně oplocení - 2.000 - 2.500 
 

- úpravy plochy hřiště pro plážový volejbal včetně oplocení – 700 
 

-  
Lyžařský areál 

 
Lyžařský oddíl T. J. Sokol Nový Hrádek má v úmyslu vybudovat plnohodnotný areál s veškerým 

komfortem: zasněžování celého areálu včetně náhorní roviny a rekreační sjezdovky, vodovod, WC, kuchyň, 
kanalizace, občerstvení, parkoviště na Roubalově kopci, novou rolbu, dětský areál s vlekem, školou a 
učiteli. Areál provozovat každý den i s večerním lyžováním.  
 

Záměr a koncepci udržitelnosti je nutné důsledně zvážit s ohledem na oteplování v zimě a konkurenci 
lyžařských areálů v blízkém okolí.  

 
Dosud jsou vyčísleny pouze náklady na vybudování systému zasněžování: 
 
1. Odběr a čerpání vody - 440 tisíc Kč 
2. Doprava vody – 730 
3. Elektroinstalace – 580 
4. Přípojná místa (hydroboxy) – 210 
5. Sněžná děla s příslušenstvím – dle typu 220 – 720 tisíc Kč 
6. Projekční činnost – 90 

 
CELKEM 2.270 – 2.770 tisíc Kč 
 
 
 
Za T. J. Sokol Nový Hrádek zpracovali ing. Miloš Vondřejc, Jiří Hlaváček, Jeronym Holý, zkompletoval ing. 

Jeronym Holý 
 


