
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 10. 7. 2017 

1. Seznámení s rozpisem Župního přeboru v přespolním běhu, který bude naše jednota 

pořádat 7. října 2017. 

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

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

3. Ve spolupráci s CK Jana Hudková pořádá 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. Na ČOS byla přijata naše žádost o příspěvek na opravu historického praporu. 

Restaurování praporu provedla firma Velebný v Ústí nad Orlicí. 

8. V průběhu srpna bude provedeno 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. Zároveň byl vznesen návrh na doplnění 

prostorů při vstupu do areálu herními prvky pro děti. Podle předběžných jednání by se 

jednalo o částku cca 200 tis. Kč, která by byla kryta z půjček občanů. Výbor s tímto 

postupem vyjádřil souhlas. 

9. Rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 120000,- Kč z MŠMT (Program VIII. – 

Organizace sportu ve sportovních klubech). Dotaci lze použít na náklady roku 2017 

(mzdy, spotřební materiál, cestovné, ostatní a jiné služby) vzniklé od 1. 1. 2017, 

úhrada nejpozději do 31. 1. 2018. Celkové náklady projektu jsou 195000,- Kč, celkový 

rozpočet dotace činí 120000,- Kč. 

10. Organizace sletu, který se bude konat 16. 6. 2018 u sokolovny. 

11. Akce Noc sokoloven proběhne 23. září od 16 hodin v sokolovně. V rámci akce 

vystoupí divadelní soubor z České Skalice „Maska“. 23. 9. dopoledne se uskuteční 

sletový štafetový běh do Pekla. 



12. Návrh na rozdělení cvičení rodičů s dětmi do dvou skupin podle věku. Nejmenší děti 

by vedla paní Kozlová, starší děti paní Vondřejcová. 

13. Veronika Bohadlová a Pavel Bohadlo opět připravili „Keš trasu“. 

14. Rozbíhá se projekt „100 sokolských keší republice“. V současné době je umístěno více 

než tři desítky keší a další se připravují. Seznam keší naleznete na: 

www.sokol.eu/obsah/5420/100-sokolskych_kesi_republice  

15. Výročí v měsíci srpnu: 

Alena Holá     71 let 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

 

Připravované akce: 

26. 8.    Výlet do Toulovcových maštalí a na zámek Nové Hrady 

23. 9.    Noc sokoloven 

23. 9.    Sletový štafetový běh do Pekla 

7. 10.    Župní přebor v přespolním běhu 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


