
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 7. listopadu 2016 

 

1. Přidělená dotace z MŠMT ve výši 70000,- Kč na sport mládeže – schválen návrh na nákup 

cvičebního náčiní a triček s logem naší jednoty.  

2. Termín pořádání Sokolského plesu je 21. ledna 2017 od 20 hodin. Hlavní pořadatelé jsou 

Veronika Bohadlová a Pavel Sobotka. Dětský karneval proběhne v neděli 22. ledna od 14 hodin. 

3. Historický prapor naší jednoty byl předán do firmy Velebný v Ústí nad Orlicí 

k zrestaurování.  

4.  Informace o akcích, seminářích a školeních připravovaných župou a ČOS.  

5. 15. října se konal v Novém Hrádku 13. ročník přeboru Župy Podkrkonošské Jiráskovy 

v přespolním běhu. Závodu se zúčastnilo rekordních 139 běžců ze sokolských jednot Dvůr 

Králové, Jaroměř, Náchod, Úpice, Krčín a Nový Hrádek. Medaile a diplomy poskytla župa, 

ceny nashromáždil lyžařský oddíl a přispěli i rodiče lyžařských dětí. Zajištěno bylo 

občerstvení a promítání pohádek pro děti v kině. Samotný závod i celková organizace byly 

pochvalně hodnoceny. Děkujeme všem pořadatelům a úřadu městyse za propůjčení prostor 

kina. 

6. 20. prosince 2016 byl stanoven konečný datum pro vybrání oddílových příspěvků na rok 

2017. Oddílový příspěvek pro člena je 200,- Kč. Oddílový příspěvek v lyžařském oddíle je 

také 200,- Kč bez nároku na volnou sezonní jízdenku na lyžařský vlek a 1000,- Kč pro toho, 

kdo si sezonní jízdenku vezme. 

7. Pro přebor Župy Podkrkonošské Jiráskovy ve sjezdovém lyžování byly stanoveny tyto 

termíny: 28. 1. nebo 29. 1. 2017 a náhradní 11. 2. nebo 12. 2. 2017. 

8. Marek Sychrovský získal dar ve výši 5000,- Kč od firmy SAAR GUMMI CZECH. 

Děkujeme. 

9. Lyžařský oddíl připravuje tradiční předvánoční soustředění na Zvoničce v Krkonoších. 

10. Žádost T. J. Sokol Nový Hrádek o příspěvek na kurzy cvičitelů lyžování nebyl na výboru 

župy schválen.  Bylo nám doporučeno obrátit se na odbor sportu ČOS, župa nemá pro tyto 

případy schválený grantový okruh. 

11. Informace o tom, že župy budou moci v budoucnu organizovat jednodenní pomahatelské 

kurzy, do konce roku by měly být k dispozici z ústředí učební texty. V případě zájmu 

z jednot by se kurz uspořádal začátkem roku 2017. 



12. Technické připomínky: Vyřadit z používání poškozenou lavičku z jeviště a světlé židle, 

konzultovat s Liborem Přibylem časté praskání obyčejných žárovek v sokolovně. 

13. Povinnost EET se Sokola bude týkat od 1. března 2018. Byl podán návrh vyvolat jednání o 

vydání jednotného stanoviska v rámci ČOS, jak postupovat, aby jednoty nebyly zařazeny pod 

EET. Návrh bude projednán na schůzi výboru župy. 

Připravované akce: 

Sobota 10. 12.  Pronájem sokolovny – Orientační běh p. Dudášek 

Pondělí 26. 12. Štěpánská zábava 

Pátek 6. 1. 2017 Soustředění – zapůjčení sokolovny 

Sobota 14. 1. 2017 Myslivecký ples 

Sobota 21. 1. 2017 Sokolský ples 

Neděle 22. 1. 2017 Dětský karneval 

Sobota 11. 2. 2017 Hasičský ples 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 

 

 


