
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 5. 6. 2017 

1. Akce „Sletová soutěž Přejezd Orlických hor“ (zimní akce pro odbory všestrannosti) se 

uskuteční 3. února 2017. Hlavní organizátoři jsou: Jeroným Holý st., Pavel Bohadlo, 

Lidmila Martinková.   

2. Dochází životnost osvětlení v lyžařském areálu. Vypracování cenové nabídky  - Libor 

Přibyl. 

3. Ve spolupráci s CK Jana Hudková plánuje T. J. Sokol 26. 8. výlet do Toulovcových 

maštalí a na zámek Nové Hrady. Podrobné informace najdete v letáku na 

internetových stránkách T. J. a ve vývěsce. Zájezd se uskuteční při počtu min. 30 

osob. Přihlášky a platba u paní L. Martinkové do 1. 8. 2017, aby se mohla potvrdit 

rezervace na zámku tel: 731 158 934 nebo mail: zdelima@centrum.cz 

4. Informace ze schůze župy. 

5. Od 1. 1. 2017 platí nová pojistka ČOS (pod ČOV), informace naleznete na: 

www.sokol.eu, formuláře a informace jsou i na župě. 

6. Informace o sletových skladbách a přípravách spojených se sletem v příštím roce. 

7. Pochodu Hrádouská vařečka se zúčastnilo rekordních 1021 dětí a dospělých.  

8. Grant ČOS na vybavení tělocvičen (VŠE) - Projekt I 

Župa obdržela částku 32 998 Kč, o dotaci požádaly tyto jednoty: 

Úpice 6 180 Kč 

Jaroměř - Josefov 7 035 Kč 

Nový Hrádek 5 389 Kč 

Náchod 14 394 Kč 

Grant ČOS na vybavení tělocvičen (standardizace) - Projekt II 

Župa obdržela grant ve výši 34 760 Kč (spoluúčast jednot min. 30%). 

O nářadí z projektu standardizace požádaly tyto jednoty: 

Česká Skalice (1 švédská bedna), Náchod (1 žíněnka), Dobruška (1 set pro děti), 

Běloves (1x bedna, 2x žíněnka), Nový Hrádek (1x bedna). 

9. V době uzavření MŠ v době letních prázdnin bude uspořádán v sokolovně příměstský 

tábor. Organizátorem akce je mateřská škola s úřadem Městyse Nový Hrádek.  

10. Seznámení s návrhem na vyasfaltování hřiště před sokolovnou. Nově vytvořená 

plocha se bude využívat ke sportovním aktivitám a k parkování při společenských 

akcích. Předpokládaná cena je 1 milion korun. Zakázku provede firma Špelda, 

Dopravní stavby, s. r. o., Říkov v letních měsících.  



Schváleno všemi hlasy. 

11. Termín konání Župního přeboru v přespolním běhu byl stanoven na 7. října 2017. 

12. Příprava cvičebního rozvrhu na příští školní rok. 

13. Akce Noc sokoloven proběhne 23. září od 16 hodin v sokolovně. Návrh pozvat 

divadelní soubor ze Sokola Česká Skalice byl schválen. 23. 9. dopoledne se uskuteční 

sletový štafetový běh do Pekla. 

14. Informace matrikářky o stavu členské základny a výběru členských příspěvků. 

15. Novým dodavatelem dodávek elektřiny za sítí nízkého napětí je Pražská plynárenská, 

a. s. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018. 

16. Na období prázdnin se opět připravuje KEŠ trasa. Výbor schválil poplatek za průkaz 

ve výši 10,- Kč.  

17. Ing. Pavel Sobotka informoval o tom, že bychom měli obdržet dotaci od MŠMT ve 

výši 120 tis. Kč (žádali jsme o 190 tis. Kč) a navrhnul pokrátit její rozdělení v 

návaznosti na údaje uvedené v žádosti.  

Schváleno všemi hlasy. 

18. Opékání selete na ukončení sezony pod Panskou strání se zúčastnilo 19. května cca 80 

dětí a dospělých.  

19. Ing. Vratislav Mareš, majitel pozemku na Panské stráni, kde je rozšířená sjezdovka, 

platí 5073,- Kč ročně za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Pozemek je 

v užívání naší jednoty. Pan Jeroným Holý st. navrhuje, aby tato roční platba přešla na 

T. J. Sokol Nový Hrádek.  

Schváleno všemi hlasy. 

20. Výročí v měsíci květnu: 

Josef Svatoň ml.    50 let 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

 

Připravované akce 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


