Zápis z Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek
Konané dne 7. března 2016 v 19 hodin
v salonku restaurace Na Kovárně
Počet všech členů jednoty ke dni konání valné hromady: 268
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady: 161
Na začátku valné hromady v 19 hodin bylo v sále přítomno 41 zletilých členů. Valná hromada
nebyla usnášeníschopná. Zahájení bylo odloženo o 30 minut později. V 19,30 hod. bylo
přítomno 43 zletilých členů dle prezenční listiny, tj. 26,71%. Valná hromada byla
usnášeníschopná.

1. Zahájení, schválení programu
1.1. Zahájení – starosta jednoty bratr Ing. Jeronym Holý přivítal všechny přítomné a
požádal o minutu ticha za zesnulou sestru Boženu Přibylovou.
1.2. Schválení programu:bratr Ing. Jeronym Holý navrhl program jednání v tomto pořadí:
1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Volba orgánů valné hromady
3) Volba starosty, místostarosty a jednatele výboru
4) Volba ostatních členů výboru
5) Volba delegátů na valnou hromadu župy a volba vyslance do župy
6) Zprávy výboru o činnosti a o hospodaření jednoty
7) Zpráva kontrolní komise
8) Zprávy členů výboru a oddílových vedoucích
9) Diskuse
10) Usnesení z valné hromady
11) Závěr
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující ani doplňující návrh, vyzval přítomné k hlasování
o přečteném návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0
1.3. Schválení způsobu volby činovníků: bratr Ing. Jeronym Holý navrhl způsob volby
činovníků jednoty veřejným hlasováním.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

2. Volba orgánů valné hromady
2.1. Volba pracovního předsednictva: bratr Ing. Jeronym Holý přednesl návrh na
pracovní předsednictvo ve složení: sestra Hana Možná, sestra Jarmila Drašnarová, bratr
Jiří Hlaváček nejst.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0
2.2. Volba zapisovatele: 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: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

2.3.Volba návrhové komise, která bude též vykonávat funkci mandátové komise: starosta
bratr Ing. Jeronym Holý přednesl návrh na složení návrhové komise: bratr Ing. Pavel
Sobotka, sestra Veronika Bohadlová, sestra Lidmila Martinková.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 1
Návrhová komise určila ze svého středu předsedu bratra Ing. Pavla Sobotku.

3. Volba starosty, místostarosty a jednatele
3.1. Volba starosty T. J. Sokol Nový Hrádek: bratr Jiří Hlaváček nejst. navrhl na funkci
starosty jednoty bratra Ing. Jeronyma Holého.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0
3.2.Volba místostarosty T. J. Sokol Nový Hrádek: bratr Ing. Jeronym Holý navrhl na
funkci místostarosty jednoty a třetího statutárního zástupce jednoty bratra Jiřího
Hlaváčka nejst.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.

Hlasování:
Pro návrh: 43

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

3.3.Volba jednatele T. J. Sokol Nový Hrádek: bratr Ing. Jeronym Holý navrhl na funkci
jednatele jednoty sestru Jarmilu Drašnarovou.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

4. Volba ostatních členů výboru a kontrolní komise
4.1. Stanovení Počtu členů výboru jednoty a počtu členů kontrolní komise: bratr Ing. J.
Holý navrhl, aby výbor jednoty měl v tomto volebním období stejný počet členů jako
dosud, tj. 13 a aby i kontrolní komise měla stejný počet členů jako dosud, tj. 3.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

4.2.Volba ostatních členů výboru: bratr Ing. Jeronym Holý přednesl návrh na zbývající
členy výboru: hospodářka – sestra Hana Možná, náčelník – bratr Ing. Pavel Sobotka,
náčelnice – sestra Lidmila Martinková, předseda odboru sportu – bratr Jeroným Holý
st., pokladník – sestra Renata Suchánková, matrikářka – sestra Hana Svatoňová,
vzdělavatel – sestra Veronika Bohadlová, členové – bratr Ing. Vojtěch Havrda, bratr
Ing. Miloš Vondřejc, bratr Bohumír Petr.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0
4.3.Volba kontrolní komise: bratr Ing. Jeronym Holý přednesl návrh na složení kontrolní
komise: předseda – sestra Šárka Světlíková, členové – sestra Olga Marková, bratr Jan
Říha.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

5. Volba delegátů na valnou hromadu župy a volba vyslance
Bratr Ing. Jeronym Holý přednesl návrh delegátů na valnou hromadu župy a na vyslance
za naši jednotu:
delegáti na valnou hromadu župy: bratr Jiří Hlaváček nejst., bratr Ing. Jeronym Holý ml.,
bratr Jeroným Holý st.
vyslanec na župu: bratr Jiří Hlaváček nejst., náhradník vyslance: bratr Jeroným Holý st.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

6. Zprávy výboru
6.1. Zpráva o činnosti za rok 2015 – přednesl starosta bratr Ing. Jeronym Holý. Zpráva je
přílohou zápisu.
6.2. Zpráva o hospodaření za rok 2015 – přednesla hospodářka sestra Hana Možná.
Zpráva je přílohou zápisu. Z předloženého výkazu zisku a ztráty vyplývá, že
výsledkem hospodaření jednoty je ztráta z hlavní činnosti -124578 Kč, zisk
z hospodářské činnosti 48360 Kč, celkový výsledek hospodaření je ztráta -76218 Kč.
Jedná se o ztrátu účetní způsobenou vysokými odpisy dlouhodobého majetku
v důsledku opravy sokolovny. Tuto ztrátu není třeba hradit.
6.3. Zpráva o rozpočtu na rok 2016 – přednesl náčelník bratr Ing. Pavel Sobotka. Zpráva
je přílohou zápisu
6.4. Plán činnosti na rok 2016 – přednesl starosta bratr Ing. Jeronym Holý. Zpráva je
přílohou zápisu.

7. Zpráva kontrolní komise
Zprávu kontrolní komise přednesla sestra Šárka Světlíková. Zpráva je přílohou zápisu.

8. Zprávy vedoucích oddílů a členů výboru
8.1. Zpráva místostarosty bratra Jiřího Hlaváčka. Zpráva je přílohou zápisu.
8.2. Zpráva náčelnice sestry Lidmily Martinkové. Zpráva je přílohou zápisu.
8.3. Zpráva vedoucího lyžařského oddílu bratra Jeronýma Holého st. Zpráva je přílohou
zápisu.

9. Diskuse
V diskusi vystoupili:
Ø Bratr Ing. Miloš Vondřejc přednesl návrh na řešení sportovních ploch a parkování
v areálu před sokolovnou.
Ø Bratr Ing. Pavel Sobotka zdůraznil nutnost zlepšit aktualizaci webových stránek.
Dále informoval o návrhu zákona týkajícího se elektronické evidence tržeb, který
může výrazně zasáhnout do naší činnosti (pořádání zábav a plesů, prodej jízdenek
na vleku, ap.).
Ø Sestra Lidmila Martínková informovala o plánovaném letním turistickém výletu
do areálu Dolní Morava.
Ø Bc. Zdeněk Drašnar – starosta městyse poděkoval Sokolu za jeho záslužnou
činnost a dobrou spolupráci. Připomněl soutěž Komunální politik roku, kterou
vyhlásil v roce 2015 Svaz měst a obcí ČR. Cenu v kategorii Sport a veřejné zdraví
převzal Ing. Jeronym Holý. Dále se starosta městyse zmínil o dotačních
možnostech, které jsou v letošním roce omezené.

10. Usnesení valné hromady
Přednesl předseda návrhové komise bratr Ing. Pavel Sobotka.
Valná hromada:
1. Schvaluje:
a) Program jednání valné hromady
b) Zprávu výboru jednoty o činnosti za rok 2015
c) Zprávu o hospodaření za rok 2015a návrh na úhradu ztráty.
d) Návrh rozpočtu na rok 2016
e) Plán činnosti na rok 2016
f) Zprávu kontrolní komise
g) Způsob volby činovníků jednoty veřejným hlasováním, počet členů výboru
jednoty (13) a počet členů kontrolní komise (3)
2. Bere na vědomí:
a) Zprávy vedoucích oddílů, zprávu místostarosty a zprávu náčelnice za rok 2015
b) Diskusní příspěvky
3. Valná hromada zvolila:
a) Starostu T. J. Sokol Nový Hrádek: bratra Ing. Jeronyma Holého
b) Místostarostu T. J. Sokol Nový Hrádek: bratra Jiřího Hlaváčka nejst., který byl
zároveň zvolen jako třetí statutární zástupce jednoty
c) Jednatele T. J. Sokol Nový Hrádek: sestru Jarmilu Drašnarovou
d) Zbývající členy výboru: sestru Hanu Možnou, sestru Renatu Suchánkovou, sestru
Hanu Svatoňovou, bratra Ing. Pavla Sobotku, sestru Lidmilu Martinkovou, bratra
Jeronýma Holého st., sestru Veroniku Bohadlovou, bratra Ing. Miloše Vondřejce,
bratra Ing. Vojtěcha Havrdu, bratra Bohumíra Petra.

e) Členy kontrolní komise: sestru Šárku Světlíkovou, bratra Jana Říhu, sestru Olgu
Markovou.
f) delegáty na valnou hromadu župy: bratra Jiří Hlaváčka nejst., bratra Ing. Jeronyma
Holého ml., bratra Jeronýma Holého st.
g) vyslance na župu: bratra Jiřího Hlaváčka nejst., náhradníka vyslance: bratra
Jeronýma Holého st.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 43
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

11. Závěr
Starosta jednoty bratr Ing. Jeronym Holý poděkoval všem přítomným za aktivní účast na
valné hromadě a v 21.05 schůzi ukončil.

V Novém Hrádku 8. března 2016

Zapisovatel: .................................

Předseda návrhové komise:............................
Členové návrhové komise: .........................................

Starosta: .........................................

Výroční členská schůze T. J. Sokol Nový Hrádek 7. 3. 2016 – zpráva starosty
Vážené sokolské sestry a bratři, hosté a příznivci naší Tělocvičné jednoty, vítám Vás srdečně
na naší volební valné hromadě.
Na úvod mi dovolte zmínit potěšitelný fakt, kterým je zvětšení členské základny z loňských
251 členů na 268. Svědčí to o atraktivitě našeho programu, a to zejména pro děti a mladou
generaci. V loňském roce jsme podle mého mínění optimálně vyřešili zvýšení členských příspěvků
dospělých z 300 na 500 Kč. Výbor rozhodl, že budeme vybírat jen 300 Kč a zbytek 200 Kč bude
dotovat naše T. J. Tím jsme předešli obecně očekávanému úbytku členů a zaznamenali i celou řadu
případů platby plné sazby členského příspěvku.
Rok jsme tradičně zahájili Sokolským plesem dne 10. 1. 2015. Účast byla nejnižší za poslední
roky. Přesto musím v této souvislosti zmínit, že příjemné prostředí a kvalita hudební produkce
účastníky oslovila a letošní ples byl v tomto směru znatelně lepší. Věřím, že tento pozitivní trend
bude pokračovat. Dovolím si apelovat na naše členy, aby vzali ples za svůj a pokud se neúčastní
pořadatelsky, aby se přišli bavit. Myslím, že všichni, kdo na posledních dvou plesech byli, mi
dosvědčí, že společenská a kulturní úroveň i celková příjemná atmosféra osloví snad každého.
Opravdu bych byl rád, aby náš ples nebyl z hlediska účasti ten nejchudší, jako tomu bylo
v posledních letech. Vždyť je to jedna z mála událostí v roce, kdy může úplně každý dospělý projevit
svůj vztah k Sokolu, lidem, kteří ho tvoří a k místu, kde žije. V souvislosti s plesem bych rád
poděkoval všem, kteří pomohli, zejména pak p. Liboru Přibylovi, který se synem připravili sedačky
na balkoně.
Naším nejnáročnějším úkolem v minulém roce byla rekonstrukce bytu správce sokolovny a
zkolaudování schodiště a balkonu. Tyto prostory již mohou být zpřístupněny veřejnosti. Jak jistě
víte, byt má od konce ledna novou nájemnici, jíž je paní Renata Kosinková a její tři děti. Věřím, že se
časem zapracuje a že bude své povinnosti plnit k naší spokojenosti. V této souvislosti mi dovolte
poděkovat paní Veronice Bohadlové, která správu sokolovny měla na svých bedrech dosud. Její
schopnosti, pracovitost, aktivita a zodpovědnost byla a je příkladná a já jsem velmi rád, že ve
výboru naší T. J. bude nadále v jiné funkci pokračovat.
Zmíněná rekonstrukce bytu byla komplikovaná a navíc by se jistě protáhla, kdyby se nám
nepodařilo být úspěšnými v různých dotačních titulech. Získali jsme neinvestiční dotaci 40.000 Kč
z Královéhradeckého kraje na krytí části nákladů na elektrickou energii. Pozitivní informací je, že
stejná výzva k dotaci byla vypsána i na letošní rok a získání obdobné částky je podle mého názoru
reálné.
Celková částka za elektřinu byla v loňském roce cca 107 tisíc Kč. V roce 2004 to bylo přes
164 tisíc Kč. Snížení nákladů je důsledkem jednak toho, že jsme se naučili lépe ovládat technologii
tepelného čerpadla, vysycháním sokolovny, teplejší zimou, ale hlavně změnou dodavatele elektřiny.
V této souvislosti bych rád poděkoval Městysi Nový Hrádek, který nám zprostředkoval účast v
soutěži o poskytovatele elektrické energie, kterážto změna měla za následek zmíněné snížení
nákladů. Očekávali jsme úsporu v řádu tisíců a ony jsou to desetitisíce, další komentář je zbytečný.
Nicméně hlavní injekcí byla dotace opět z Královéhradeckého kraje ve výši 150.000 Kč
použitá na mimořádnou splátku tří z hlediska úrokové míry nejnáročnějších půjček. Jsem potěšen,
že možnosti získání finančních prostředků z veřejných zdrojů se rozšiřují a že i administrace dotací
je relativně jednodušší. To je jednoznačně pozitivní poznatek a jen doufám, že nastolený trend

bude pokračovat i do budoucna. V této souvislosti rád zmiňuji, že splátky půjček za rekonstrukci
probíhají dle harmonogramu a není důvod k pochybnostem, že tomu tak bude i nadále. Hlavním
zdrojem splátek půjček je příspěvek z rozpočtu městyse. V loňském roce se jednalo o 300 tisíc Kč.
Děkujeme.
V průběhu celého roku jsme se snažili sokolovnu dále zvelebovat a zdokonalovat. Mimo byt
se jednalo o drobné práce většinou údržbářského charakteru. Rád bych poděkoval Jeronymu
Holému st. a Pavlu Bohadlovi, kteří stojí za naprosto největší částí těchto na první pohled
neviditelných, přesto nenahraditelně důležitých prací.
Jen v rychlosti zmíním významnější akce loňského roku, kterými byl přebor ČOS ve
sjezdovém lyžování, dále přejezd Orlických hor na běžkách, pochod Hrádouská vařečka, už tradiční
podzimní výlet tentokrát za přírodními krásami Královédvorska a Župní přebor v přespolním běhu
se zázemím v budově kina. O vánocích pak tradiční Štěpánská taneční zábava, která jako vždy
zaplnila sál do posledního místečka. Za bezchybně zvládnutou náročnou organizaci akce děkuji
hlavnímu pořadateli Bohumíru Petrovi. Podrobněji jistě budou referovat kolegyně a kolegové.
V pátek 11. 9. 2015 se v naší sokolovně konala celostátně organizovaná a hromadnými
sdělovacími prostředky propagovaná Noc sokoloven. V rámci České obce sokolské se tento den
otevřelo kolem 80 tělocvičen, přičemž v naší župě byla ta naše jediná. Celým večerem nás provedl
náčelník Pavel Sobotka a příjemná živá hudba ve stylu folk a country. Akce začala v 17 hodin
ukázkou cvičení rodičů s dětmi, následovaly další ukázky cvičení jednotlivých složek a související
doprovodné akce. Sportovní část byla zakončena ve 21 hodin a poté již pokračoval večer volnou
zábavou za doprovodu známých, v některých případech už zlidovělých písniček.

-

Seznam sportovních oddílů, které pod naší jednotou sdružujeme:
Rodiče a děti – Eliška Kozlová
Aerobic ženy – Markéta Vaňková
Florbal – Vojtěch Havrda
Fotbal žáci – Pavel Sobotka
Lyžování – Jeronym Holý st., Václav Sychrovský, David Bek, Radim Holý, Jan Říha, Pavlína
Sychrovská
Volejbal pokročilí – Jeronym Holý ml.
Volejbal rekreační – Miloš Langr
Badminton – Josef Čtvrtečka, Martin Stříbrný
Všeobecná příprava žákyně – Radka Machová
Fotbal muži – Radomír Lanta
Všeobecná příprava ženy – Lidmila Martinková
Nohejbal – Karel Šrůtek
Posilovna – Bohumír Petr
Děkuji za pozornost a předávám slovo dalším členům výboru.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Nový Hrádek starosta Ing. Jeronym Holý
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2 488.00

38 2_]4.00

300 000,00 Kč

rlan, rrd členůa rltrčanů

86 030.00

poplatky, z konarrých akct
1vÝler Krkonoše. 50ustř.lyž..}dd,

Kč

Kč
Kč

)

|)Statni iúíok]-.

l7.00 Kč

prupů.|čeni sokolovny do výše náladů

-14

celkem

328,00 Kč

82l 251,00 Kč

celkem

l97 l5l,Uů Kč

Nákladv
Hlavnf ůsln051

Hospodářská činnost

5portovni potřet]y
nákiadv spojene s LO a prr,lvozem l-V

0prav!

a

+

odpis rc

íevlze

č|enske znamky
el, errergie
vodne. stočné
DDH1,4

l4 655,00 Kč
72 721,00 Kč
Kč
398 753,00 Kě

]9 800,00
96 982,00
? 857.00
22 l0i,00

ostalni náklady

ó8 597,00
idoprava, poštovné,poplatkr-" cestovné,svoz.známkv, ěist. prostředky.

odpisy,mEetku
nákIadl spo;ene s rekonstrukcí sokolovnv
úrokv z půjček
posk.Énut} přispěvek Pohoda Venkova
celkem
haspaddřský v_ýsledek

209 448,00
33 9l5.00
1

000,00

945 829.00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

_l24 578,00 Kč

haspodářský výledek zu obě činnosti

'iěiorvtčná,iedrroia

Sokoi Nový l-Irádek hospodařiiaza rok 2015
poicžkou 'I'J §oko! nerná žádnoLr <laňclvott povinnost.

V Novérl Fírádku 23.02.20l6

náklad_v na ples. kameval. zábavu
odpisy - tunriket. ro|ba

režijnínáklady
pojištění pcldnik. rizik
ná4<lady lyžařský areál

celkem
hospodtiřsltý výskdek - zisk

75 299.0t]

Kč

]8 423,00 Kč
ió ó65.i]0 Ké
l2 ?8 l .0(.] Kč
5 ó23,00

Kč

l48 l9i,00 Kč
48 .]60.00 Kč
-76 218,00 Kč

se ztrátou

762l8.- Kč. což_te způsobent) odpisy majetku. kteréjsou pouze llák|adovou

Návrh rozpočtu TJ. Sokol Nový Hrádek na rok 2016
Příjmy (v tis. Kč)

Činnost
Hlavní

Tržby za provozování vleku
Členské příspěvky
Oddílové příspěvky + poplatky za cvičení
Příspěvek od městyse Nový Hrádek
Pronájem sokolovny (plesy, škola, apod.)
Pronájem bytu
Přijaté zálohy za energie spojené s bytem
Příjmy z vlastních akcí (ples, zábavy, apod.)
Provozní dotace
Dary
Příjmy celkem

Výdaje (v tis. Kč)
Spotřeba energie a vody
Spotřeba materiálu
Sportovní potřeby
Spotřeba potravin
Revize
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Mzdy a odměny
Pojištění
Poskytnuté příspěvky Sokolu
Splátky půjček
Daně a poplatky
Výdaje celkem

Hospodářská Celkem

10
56
40
300
45
40
20
100
50
20
466

215

10
56
40
300
45
40
20
100
50
20
681

Činnost
Hlavní

Hospodářská Celkem

100
12
15
10
130
5
3
20
15
21
503
834

30
10
70
20
20

0

4
150

130
22
15
70
30
150
5
3
20
15
21
503
4
988

Plán činnosti T. J. Sokol Nový Hrádek na rok 2016

·

Sokolský ples – leden

·

Dětský karneval – leden

·

Koncert skupiny Komunální odpad – duben

·

Pochod Hrádouská vařečka – květen

·

Příprava úprav hřiště

·

Letní soustředění lyžařského oddílu – srpen

·

Turistický výlet - srpen

·

Župní přebor v přespolním běhu – září

·

Soustředění lyžařského oddílu na Zvoničce – prosinec

·

Štěpánská zábava - prosinec

Tělocvičná jednota
Sokol NovY Hrádek
Sokolská 289
549 22 NovY Hnádek
IC 46524516

Zpráva Kontrolní komise T. J. Sokot Nový Hrádek
(pro výroění členskou schůzi dne 7.3,2015)

Kontrolní komise T. J, Sokol pracovala ve složeníJan Riha (předseda komise) a
členovékomise Olga Marková a Š,irt<a Světlíková.
Členovékomise jsou o činnosti T. J, průběžně informováni kopiemi zápisů ze sch'Ůzi
výboru a přímou účastína některých výborových schůzích,případně vlastní aktivní činností
v rámci akcí T. J. Spolupráce komise s výborem je na dobré úrovni. Základní dokumenty a
účetnídoklady jsou k dispozici kdykoli v elektronické formě a jsou zejména hospodářkou a
jednatelkou T. J. průběžně aktualizovány.

Informace o provedené kontrole:

1. kontrola

2,
3.
4.
5.

účetníchdokladů v návaznosti na účetníknihu a skuteěnost
Ročníúčefi:íuzávěrky zarok20l5
Inventarizace majetku
Schůzová činnost výboru
Účast na vybraných akcích T. J.

Kontrolní zjištění a doporučení:

1. Kontrolní komise pruběžně monitorovala činnost T. J. Sokol finančnía
Souhlasí s účetníuzávěrkou zarok2als.

Z. Kontrolní komise provedla kontrolu účetníchdokladů. Vyslovuje
3.

4,
5.

správnÍ.

s účetnictvím
2016.
rok
na
arozpočet
souhlas a doporučuje schválit účetníuzávěrku zarak2}I1
Porovnala zristatky na bankovním výpise súdaji vúčetnictví- souhlasí. Dále byly
porovnány zůstatky všech účtůhlavní knihy se zůstatky vykázanými ve výkazu ziskŮ
a zttáú. a v rozyaze k 3I .12.201 S-souhlasí
Při namátkové kontrolp dokladů nebyly zjištěny žáďné nedostatky, Pokladní zŮstatek
souhlasí s účetnictvím.Na základé provedené kontroly doporučila kontrolní komise
va]né hromadě účetnízávěrku zarck2015 ke schválení,
Kontrolní komise pozitivně hodnotí celkovou práci předsedy a vedení schůzívýboru.
Schůze yýboru probíhajíefektivně podle předtím stanovené agendy. Vše je přehledně
zveřejněno ve vývěsce na náměstí a na internetoqých stránkách sokol.novy-hradek.cz.

V Novém Hrádku dne2,3.20l6
za kontrolní komisi v.z.světlíková

A
/l

,i
/l /
/tl
l
|ht,\-J,/

podpis

Sestry a bratři.
Každá jednota, a nevyjímaje tím i naši jednotu, se potýká s podobnými
problémy týkajícími se hlavně financí, ale mnohem závažnější je nedostatek
především mladých činovníků a cvičitelů. Sokol vždy prosazoval hodnoty, které
jsou v životě lidí důležité. Hodnoty a touhy dnešní mládeže jsou formovány pod
obrovským tlakem, které je třeba pochopit. Je to náročné a vyžaduje to také
značné nároky na volný čas.
Naše sokolská jednota se v uplynulém roce v hodnocení všestrannosti
umístila z 31 tělocvičných jednot v župě na 10. místě s 86 body, hned za
Červeným Kostelcem s 88 body. Umístění je skvělé. Vždyť za námi je např. Nové
Město nad Metují s 35 body, Česká Skalice s 34 body, Krčín a Josefov mají 10
bodů. První místo patří T. J. Sokol Dvůr Králové nad Labem s 230 body. Tato
jednota se zúčastňuje všech župních přeborů a jejich závodníci se umísťují na
předních místech. Jak mně už sdělili, tak na letošní přespolní běh určitě opět
přijedou a o organizaci našeho závodu a celé atmosféře se pochvalně vyjadřují.
Tělocvičná jednota může organizovat různé sportovní akce jako např.
lyžařské závody, lyžařské túry, jako je např. přechod Orlických hor, přespolní
běhy, župní přebory a přebory ČOS, vícedenní výlety, jednodenní výlety, pěší
túry, cyklistické túry, akademie, lehkoatletické přebory a soutěže, florbal
neregistrovaných, dětské šibřinky, plesy, ale mohou to být i ozdravné pobyty,
týdenní pobyty v lázních (zde je zapotřebí 6 účastníků na 7 dní pobytu). Co se
vysloveně neuznává, jsou akce týkající se vaření. Toto všechno přispívá zároveň
k navazování přátelských vztahů a vůbec k dobrým mezilidským vztahům.
Vážíme si všech, kteří svůj volný čas tráví organizací a vedením dětí, mládeže
i dospělých.
Naše jednota se v rámci Podkrkonošské župy Jiráskovy přihlásila do projektu
„100 sokolských keší republice“. Projekt je zaměřený k oslavám 100. Výročí
založení československého státu v roce 2018.
Projekt se uskuteční do roku 2018 na území České republiky. Cílem projektu
je umístění 100 oficiálních keší na místa úzce spjatá s historií našeho státu, jejíž
nedílnou součástí je i historie Sokola a představit tak významná místa a důležité
osobnosti naší nedávné historie. Umístěné kešky budou zveřejňovány na

celosvětovém portále geocaching.com a na webových stránkách ČOS. Součástí
projektu je také sběratelská hra a jeho vyvrcholením pak bude zveřejnění
závěrečné multikeše v době konání XVI. Všesokolského sletu v červenci 2018.
Spravovatelem naší sokolské kešky bude bratr Radim Holý.
Pro naši sokolskou jednotu, ale i pro celý městys a pro jeho široké okolí bude
bezesporu dalším zviditelněním a to nejen v rámci naší republiky.
T. J. Sokol Nový Hrádek je členem MAS Pohoda venkova (Místní akční
skupina Pohoda venkova), která sídlí ve Valu u Dobrušky. Prostřednictvím této
MAS lze získat potřebné dotace. Řadu měsíců procházela organizačními
změnami, prováděla se strategie. Nyní je strategie již provedená, první
kontrolou by měla v dohledné době již projít. Po druhé kontrole, kterou budou
schvalovat řídící orgány, budou na sklonku léta vyhlašovány první programy.
My jsme připraveni při vyhlášení vhodného programu se ihned zúčastnit. 31.
března bude valná hromada MAS Pohoda venkova a měli bychom se dovědět
podrobnosti.
Na závěr i já děkuji městysu Nový Hrádek za podporu tělovýchovy a zvláště
pak za nemalou finanční podporu, s čímž se každá jednota v župě ani zdaleka
pochlubit nemůže.
Děkuji za pozornost.
Jiří Hlaváček, místostarosta T. J.

Zpráva náčelnice T.J, Sokol NovÝ Hrádek za rok 20].5.
V našíjednotě je pod odbor sportu zaiegistrovaný lyžařský oddíl. Všechny ostatní
sportovní činnosti jsou zařazeny v Župě Podkrkonošské-Jiráskově pod všestrannost a o té
vám podám zprávu.

Většina cvičenípro děti byla zahájena počátkem října a končila v květnu. Při pravidelné
docházce jednou týdně jsme se sešli za toto období přibližně třicetkrát" Na hodiny do
tělocv!čny docházely $ěti i dospělí z Nového Hrádku, Borové, Sněžného,Mezilesí a

Ohnišova.

:

Rozvrh hodin byl zveřejněn po zářijové schůzi výboru do vývěsky jednoty, v sokolovně, na

stránkách obce a ve Frymburských ozvěnách.
Skupinu cv!čenípro rodiče a děti vedla Veronika Bohadlová, na podzim předala nároČnou
práci s malými dětmi své nástupkyni Elišce Kozlové. Veronika věnuje čas svému dalŠírnu
vzdělávání, ale přesto, když nemůžeEliška, ještě některé hodiny ji zastupuje. Na základy
fotbaiu a všestrannost pod vedením Pavla Sobotky, chodí dvanáct mladšíchžáků.
Pomahatelem je mu Standa Drašnar"
Složku mladších žákynízaměřenou na všestrannost vede Lída Martinková a Radka
Machová. Máme přihlášeno šestnáct děvčat, ale protože cvičenky přibývají, je vidět, že je
náplň cvičeníbaví. V roce 2015 se děvčata zúčastnitasoutěže vzdělavatelského odboru ČOS
nazvaného ,, Naše sokolovna". Nakreslily různéobrázky sokolovny a činnost v ní, popsaly
svými slovy historii vývoje sokoIovny v Novém Hrádku. Do soutěže se přihlásilo patnáct
skupin z ce!é Čos. pěvčata byla ohodnocena mezi prvními pěti skupinami, které za

odměnu dostaly v listopadu dvoudenní poznávací zájezd do Prahy s pobytem v TyrŠově
domě. Dnes mají děti mnoho možností,ale věřím, že si odnesly zážitky, na které budou

vzpomínat.
Radka Machová ještě vede složku osmi starších žákyň ve všestrannosti. Závěr minulého
cvičebníhoobdobí si zpestřily přespáním jedné noci v sokolovně. Některá děvČata se mimo
svého cvičeníještě účastnícvičeníaerobicu pro žákyně s Markétou Vaňkovou a tréninku
dětského badmintonu.s Josefem Čtvrtečkou.K Markétě chodí čtrnáct děvčat a ty se poprvé

prezentovaly vystoupením na Noci sokoloven se svojí skladbou.
Jsme rádi, že k nám do SokoIa přibyl nový sport badminton pod vedením Josefa ČtvrteČky,
který má zkušenosti s tímto sportem z oddílu badmintonu z DobruŠky. Pepa ČtvrteČka
věnuje čas na badminton čtyřem děvčatůma třem chlapcůrtt, I{ěkdy trénujíi v tělocviČně
v Novém Městě n. M"

.

Skupinu zaměřenou na ftorbal vede se siaršími žál<y Vojta Havrda. Vloni v březnu se
zúčastnilipřeboru v ostroměři, kde byli druzí. Od podzimu verle ještě i mladŠÍŽáky.
Desítka dospělých žen využívala dvakrát v týdnu prostory na různésměry kondiČního
cvičenís hudbou a náčiním pod vedením Markéty Vaňkové. Na zdravotní cviČenídochází
jedenáct žen a s nimijeden muž. V tělocvičně mají své hodiny také dvě skupiny dospělých
mužůažen, které chodí hrát volejbal pod vedením starosty Jeronýma Holého a MiloŠe

Langra. Dalšískupiny mužů.ažen, kteří chodí hrát badminton má na starosti Martin
stříbrný, fotbal pro dospělé Radomí1 Lanta, nohejbal Karel Šrůtek,florbal pro dospělé a

dorost Bohouš Petr. Ten zodpovídá,také za správný chod posilovny.
V květnu loňského roku náši královéhradeckou oblast prezentovala na Netradičních
všesokolských hrách k 90. výročíotevření Tyršova domu Pavlína Sychrovská jako jedna

devítizúčastněnýchpáté místo. SoutěŽ
obsahovala vědomosti o Sokole, celkový přehled a speciální sportovní dovednosti.
z pěti účastníků
družstva. Družstvo obsadilo z

Prostor v sokolovně jé dostatečně využíván dětskými složkami, které jsem uvedla,
lyžařským oddílem a také jednou hodinou týdně Dobrovolnými hasiči.
S pomocí grantů na vybavení tětocvičen jsme s 30% spoluúčastínakoupili do tělocviČny

nové podložky na cvičenína podtaze, batančnípomůcky, velké míče-gymbaly.

Čtyři cvičitelése zúčastnilioblastního srazu cvičitelůpro děti předškolního věku v Hradci
Králové, Markéta Vaňková jako župnívedoucí aerobicu se zúčastnilasrazu v Praze
v Tyršově domě. Lída Martinková zastupovala svojí účastítaké v Praze za župnívedoucí
mladšíchžákyní.pavel Sobotka získal odbornost cvičitele ll!. třídy vŠestrannost.
prvotní důležitévzdělávání cvičitelůlll. třídy jsme dosud mohti získávat zdarma v Župě
Podkrkonošské - Jiráskově v Náchodě. Doškolovací semináře na oblastní úrovni s různým
zaměřením v Hradci králové nebo v pardubicích. Širokémožnosti doškolovacích seminářů
a získávání kvalifikace stá!e nabízíÚstřední škola ČOS v Praze. Ta nabízítaké prázdninovou
školu pro miádež od 15 do 18 let s několikadenním pobytem v Praze i se zahraničníÚČastÍ.
Dnešní doba nabízímimo jiné dalšíširokémožnosti sportovního vyžitív blízkých i

vzdálených místech, ale za jinou cenu než v našíjednotě. Přála bych našísokolské jednotě,
aby měla dostatek zapáiených cvičencůa cvičitelůi funkcionářů. Aby se nebáli zaČÍta
vydrželi od mala do stáří sportovat, organizovat, věnovat se pohybu. Vždyť,, ve zdravém
těle, zdravý duch". Pohyb nám přinášízdraví,radost, dlouholetá kamarádství. Přála bych
nám všem, abychom měIi vždy dostatek sil na udrženínašísokolovny v dobrém stavu. V ní
tak budeme mít příznivé podmínky pro sportování a dobré soužití.

Nový Hrádek 7.března 2016

náčelnice Martinková Lidmila

Zpráva předsedy lyžařského oddílu na valné hromadě Sokola
Nový Hrádek 7. 3. 2016
Sportovní činnost
Série teplých zim snad už vyvrcholila. Za celé 52-leté trvání oddílu nebyla tak špatná sezona, aby
nedopadlo soustředění v Krkonoších a potom za celou zimu nenapadl sníh na Hrádku tak, aby se
dalo lyžovat. Organizovaně na lyže jsme vyjeli párkrát do Olešnice na technický sníh. Zbývala
kondiční příprava v sokolovně a ta byla kvalitní.
Z finančních důvodů jsme obsadili jediný závod - přebor České obce sokolské. Ten je, dá se říci,
pro nás povinný. Jel se ve Vítkovicích v Krkonoších 27. února, nasadili jsme pouze zkušené
závodníky doplněné dětmi, které byly s rodiči na horách, a ty co mají nejlepší fyzičku. Trať závodu
byla docela náročná a ukázalo se, že nominace byla správná. Uspěli jsme a v ČOS budeme patřit i
dál k nejlepším oddílům. 11 našich závodníků bylo na pódiu a 6 si odvezlo přeborníka ČOS.
Vlastní závod je v posledním desetiletí málo obsazen a komise lyžování ČOS nemá páky, jak
přilákat co nejvíce jednot. Je schopna dotovat pouze náklady pořadateli. Ze strany rodičů našich dětí
vyšla kritika na nominaci. Reagoval jsem návrhem dát možnost všem, co zaplatili oddílové
příspěvky a udělat z toho oddílový výlet. O náklady se podělit s možnostmi Sokola, závodníků i
doprovodu. Pro zvýšení počtu startujících připravila komise lyžování soutěž o nejúspěšnější jednotu.
Účel to zatím nesplnilo, vždy vyhrála pořádající jednota. Třeba bychom to změnili.
Máme v tréninku 18 dětí, vede je 5 trenérů a celkem jsme vykázali 33 členů. Podařilo se uspořádat
pouze letní soustředění doma s ubytováním v sokolovně. Poděkovat musíme manželům
Svatoňovým, kteří na soustředění ochotně vařili. Tradiční soustředění před sezonou na Zvoničce se
odvolalo pro nevhodné sněhové podmínky v Peci p. S. Za celou sezonu byly pouze 3 tréninky na
Panské stráni a děti jezdily spíš po trávě, než po sněhu. Aby si děti nekazily svoje lyže, rozdáváme
jim erární, které jsme dovezli z Pece, kde je vyřazovali. Ale i to je skoro na nic, na Hrádku poslední
dobou sníh v sezoně nepadá. Moc nás to mrzí, po dlouhé době máme početné družstvo nejmladšího
žactva ve stejném věku. To v minulosti vedlo ke krásným výsledkům, ale to se na Panské stráni
lyžovalo.

Provozování lyžařského vleku
Existence lyžařského areálu a tím i oddílu je v zájmu nás lyžařů, ale i Sokola a obce. Ale teplé zimy
posledních let to téměř znemožňují. Aby zůstal areál v provozu, hradíme pouze minimální
udržovací náklady a revize. Tržby z provozu jsou většinou nulové, když se náhodou jezdí, tak to
stačí leda na režii. Letos jsme neutržili ani korunu a musí se provést defektoskopie nosného a
výměna napínacího lana. Příští rok se bude hradit velká technická prohlídka pro Drážní úřad. To vše
stojí desetitisíce. Hradíme to z oddílových příspěvků, žebráme u organizací a sháníme sponzory.
Stále doufáme, že nějaký sníh napadne a my se vzchopíme. Všechny neodborné práce zajišťujeme
vlastními silami bez nároků na mzdu. Do rozpisu služeb na vleku se před sezonou nechalo napsat
62 dobrovolníků.
Nabízí se zdánlivě jednoduché řešení - zasněžování areálu. Aby areál prosperoval, musel by mít
kompletní služby: parkoviště co nejblíže, restauraci, záchody, servis, půjčovnu, školičku, dětský
vlek a to všechno s rizikem, že se za statisíce po nocích zasněží a potom přijde obleva. Hrádek
nemá klimatické podmínky hor a i tam už mají s počasím problémy. Takové podnikání se nedá
dělat pod Sokolem s neplacenými amatéry.
Holý st.

