
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 3. 4. 2017 

1. Mistostarosta bratr Jiří Hlaváček se ze zdravotních důvodů v příštích měsících 

nezúčastní jako vyslanec T. J. na župních schůzích v Náchodě. V dubnu ho zastoupí 

Jeroným Holý st., v květnu a červnu Lidmila Martinková a Ing. Pavel Sobotka. 

 

2. Smlouva o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele – „Sdružené 

služby dodávky elektrické energie“. Smlouva byla schválena Radou města Nové 

Město nad Metují usnesením č. RM 367-15785/17 ze dne 13. 3. 2017 a výborem T. J. 

Sokol Nový Hrádek usnesením výborové schůze ze dne 3. 4. 2017. 

 

3. Náčelnice Lidmila Martinková informovala o přípravách na všesokolský slet a o 

sletových skladbách.  

 
4. Do sletu v roce 2018 bude nutné provést úpravu prostoru před sokolovnou – položení 

drenáží a navezení šotolinového povrchu. 

 
5. Dokoupení vybavení kuchyně – 40 skleniček o objemu 0,3 l a 40 nerezových lžic. 

 
6. Návrhy na umístění skříňky pro zrestaurovaný historický prapor. Zatím nerozhodnuto. 

 
7. Brigáda na úklid kolem sokolovny a v sokolovně – ve středu 13. 4. od 16 hodin. 

8. Některé zdravotní pojišťovny přispívají určitou částkou na organizované cvičení. 

Podrobnosti se lze dočíst na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven (např. 

VZP, Pojišťovna MV, Vojenská pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ZP 

zaměstnanců Škoda a další). 

9. Informace o EET – na základě jednání některých starostů ze Sdružení místních 

samospráv s ministrem financí Babišem vydala finanční správa 10. března upřesňující 

metodický pokyn pro spolky jako je Sokol nebo hasiči.  Podle tohoto pokynu se EET 

nebude vztahovat na plesy a zábavy, limit 175 tisíc stále platí. Do limitu se sčítají 

nejen tržby v hotovosti, ale také tržby přes účet. 

 

10. Výročí v měsíci dubnu: 

Rudolf Dušánek   77 let 

Helena Červená   84 let 



Jeroným Holý    79 let 

Jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

 

Připravované akce: 

13. 5. 2017   Hrádouská vařečka 

20. 5. 2017   Fyftýn 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 

 


