
Zápis ze schůze výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 4. července 2016 

Přítomni:  Holý J. ml, Hlaváček J. st, Vondřejc M., Sobotka P., Svatoňová  H.,    

                    Martinková L., Kosinková R. 

Omluveni: Bohadlová V., Možná H., Drašnarová J. 

Informace  starosta Holý Jeronym: 

  
- Přidělená dotace z MŠMT ve výši 70000,- Kč na sport mládeže – výbor T. J. 

Sokol Nový Hrádek tímto rozhodl, že dotace bude využita v souladu s 
rozhodnutím o jejím poskytnutí takto: 

      a)  na mzdové náklady cvičitelů - členů realizačního týmu ve výši 36 tis. Kč 
b) na pořízení sportovních potřeb neinvestičního charakteru pro děti a 
mládež do 18 let ve výši 34 tis. Kč. 
Schváleno všemi hlasy. 

-  Výbor dále schvaluje: 
a) Uzavření dohod o provedení práce s náčelnicí sestrou Lidmilou 
Martínkovou a vedoucím odboru sportu bratrem Jeronýmem Holým st. na 
úhradu mzdových nákladů těchto cvičitelů za měsíce červenec - prosinec 
2016 ve výši 3000,- Kč měsíčně pro každého z nich. 
b) Pronájem sokolovny sokolu Hanspaulka v období od 22. 7 – 29. 7. 2016       
za cenu, která se rovná kalkulovaným nákladům, tj. 1744 Kč za den, což 
odpovídá 13950,-Kč za celý pobyt. 
Schváleno všemi hlasy. 

- Máme přislíbené dotace 50 tis. Kč na letošní rok na proplacení energie 
spotřebované dětmi a mládeží. 

Informace Vondřejc Miloš: 

- Máme vzít v úvahu, že by bylo možné získat dotace od městyse Nový 
Hrádek na úpravu terénu před sokolovnou /hřiště/, pokud vznikne 
parkoviště 

- Na jižní straně sokolovny f. Klain upravila nahrubo terén před nouzovým 
východem, nutno doupravit ručně hráběmi – br. Holý osloví muže 
z posilovny, nutno ještě zhotovit „pásek“ u zdi budovy 



- Travní porost před budovou sokolovny lze odstranit postřikem 
Roundupem – s. Martinková předá přípravek Holému ml. 

- Výskyt plísně v rohu bytu jako nedostatek opět připomene Miloš f. 
Alkstav panu Vrbatovi, který již slíbil nápravu 

 Informace Hlaváček Jiří: 

- Do 31. 8. 2016 nutno nahlásit na župu konání akce Noc sokoloven 
- V zápisu z poslední schůze župy je navrhován Bohouš Petr na funkci 

župního vedoucího sportu -  výbor jednoty s tímto návrhem nebyl 
seznámen  

- Na začátek září je plánované školení pro účetní jednotu 
- Ústřední škola ČOS nabízí široké možnosti na účasti školení a seminářů 

pro cvičitele, členy i nečleny Sokola  - internetové stránky www.sokol.eu 
- 27. listopadu 2016 bude v Praze uskutečněna přehlídka sletových 

skladeb  na XVI. Všesokolský slet 2018 
- Upozorňuje na důležitost sehnat za sebe náhradu nového zástupce do 

sdružení MAS Pohoda venkova 
- Zajišťuje firmu na opravu historického praporu – výbor schválil max. 

částku 10.000 Kč – s. Martinková se dotáže v Praze na ČOS u 
vzdělavatelského odboru na možnost dotací na tyto případy  

Informace Holý Jeroným st. LO: 

- Navrhuje použít zbytky barev, které jsou uloženy v sokolovně na nátěr 
střech v areálu lyžařské stráně /buňka a chata/ 

- Připraví s b. Sobotkou rozpis na Župní přebor v přespolním běhu 8. 10. 
2016 

- Vyměnil poškozený zámek u skříně naproti úklidové místnosti 
- Připomíná důležitost větrání prostor sokolovny za příznivého počasí 
- Upozorňuje důležitost výměny napínacího lana u lyžařského vleku po 8 

letech po návštěvě p. Vojtěcha, který provedl také defektoskopii 
hlavního lana 

- Sychrovský Václav připravuje uskutečnění soustředění dětí z lyžařského 
oddílu v sokolovně 

- Byl přítomen u kontroly sokolovny hasičským preventistou 

Informace Martinková: 



- Sokol Kuks pořádá 20. 8. 2016 smíšený volejbalový turnaj-nabídka 
Langrovi M. 

- 8. 10. 2016 seminář badminton Praha-nabídka Čtvrtečka J., Langr M, 
Stříbrný M., Bohadlová V. -účastnický poplatek cestovné budou hrazeny 
z pokladny jednoty 

- Plakát na podporu sletu 2015 prodejem známek á 50 Kč barevně lze 
vytisknout - zajistí Holý ml. 

- Začátkem roku 2017 se uskuteční na župě školení pro pomahatele - je 
třeba hlásit průběžně zájemce na župu 

- Na schůzi župních náčelníků ustoupila od nákupu setu na cvičení pro 
rodiče a děti, protože bychom museli doplácet asi 8000 z naší pokladny, 
dle sdělení strostky župy je třeba hlídat možnosti dotací z kraje o 
prázdninách 

- Ztratil se nám soubor barevných plastových „met“ z nářaďovny! 
- Chválí akci prázdninové kešky po okolí Nového Hrádku pro děti /i 

s rodiči/ autorů Bohadlové V. a Bohadla Pavla 

V diskusi: b. Sobotka zajistí vyzvednutí 50 ks sletových známek na župě a předá   

                  matrikářce 

             -    starosta Holý domluví s muži v posilovně pevně stanovené dny a časy  

                 3 x 2hodiny týdně, vždy dva účastníci, budou zapisovat účast do  

                 záznamníku 

            -    probírán předpokládaný program na Noc sokoloven 23. 9. se  

                slavnostním předáním stuhy na historický sokolský prapor k 120. 

                výročí založení jednoty    

- Pro uplatňování proplacení příspěvku u Všeobecné pojišťovny je třeba, 
aby pokladní s. Suchánková psala na doklad že: účastní se pohybové 
aktivity 1 x týdně po dobu 3 měsíců 

- Příští výborová schůze v pondělí 29. srpna 2016 

   Zapsala Martinková Lidmila                                              Nový Hrádek 4. 7. 2016 

 


