
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 11. 12. 2017 

 
1. Informace ze schůze župy v Náchodě:  

• Helena Rezková informovala zástupce jednot o přidělených dotacích z 

Programu IV MŠMT (opravy a údržba TVZ). Naše jednota získala 96000,- Kč. 

• Upozornění na možnost žádat o individuální dotace z Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje - O dotaci je možné žádat ve dvou programech – 

dotace na roční činnost a dotace na jednorázové akce. Žádost o dotaci se 

podává výhradně prostřednictvím dotačního portálu kraje (http://dotace.kr-

kralovehradecky.cz)  

• Informace týkající se nadcházejícího sletu. 

2. Bohumír Petr končí z časových důvodů jako vedoucí posilovny. Starost o posilovnu 

převezme Karel Šrůtek. 

3. Cvičitelům oddílů a členům výboru T. J. budou za jejich práci předány volné jízdenky 

a permanentky na lyžařský vlek.  

4. V prostoru sjezdovky stojí sloupy s osvětlením, které jsou pro lyžaře nebezpečné. 

Budou obloženy deskami z polyuretanové pěny. 

5. Svoji činnost ukončila Komise vesnické tělovýchovy při OS ČUS v Náchodě, 

která jako jediná v České republice pracovala nepřetržitě od roku 1967. 

6. Lyžařský vlek prošel všemi povinnými revizemi a lyžařský areál je připraven na 

zimní sezonu.  

7. Členové lyžařského oddílu se svými trenéry se od 17. – 22. 12. zúčastní 

soustředění v Krkonoších s ubytování na chatě Zvonička. 

8. Naše jednota není v letošním roce pořadatelem Vánoční zábavy. Hlavním 

organizátorem je Libor Přibyl mladší.  

9. Odpověď na Žádost o prominutí Vratky dotace FS u projektu z Operačního programu 

Životní prostředí 2007–2013, CZ.1.02/3.1.00/11.12392 „Tepelné úspory v Sokolovně 

Nový Hrádek“ byla zamítnuta. Starosta jednoty Ing. Jeronym Holý po konzultaci 

s odbornou veřejností podá žádost o prominutí u FÚ Hradec Králové.  

10. ZM Nový Hrádek schválilo 30. 11. poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro T.J. 

Sokol Nový Hrádek na rok 2018 ve výši 800 000,- Kč. Poskytnutý příspěvek bude 



použit ke krytí závazků, které vznikly při stavebních úpravách sokolovny v Novém 

Hrádku.  

11. Informace o stavu finančních prostředků na účtech T. J. a v pokladně.  

12. Organizace Sokolského plesu, Dětského karnevalu a Přejezdu Orlických hor. 

13. MŠMT  vyhlásilo nový neinvestiční program pro rok 2018. Jedná se o program „Můj 

klub na rok 2018“. Tento program nahradil dosud vypisované programy č. IV - údržba 

a provoz sportovních zařízení a č. VIII – Organizace ve sportovních klubech. Žádost 

musí být odevzdána v listinné formě na podatelnu MŠMT nebo doručena poštou, nebo 

v elektronické podobě do datové schránky MŠMT nejpozději do 29. prosince 2017. 

Pro splnění tohoto termínu je rozhodné datum podání. 

14. Naší jednotě byl schválen příspěvek z rozpočtu Vzdělavatelského odboru ČOS na 

restaurování sokolského praporu ve výši 20000,- Kč. 

15. Výročí v měsíci prosinci: 

Ivana Grimová    71 let 

Pavel Grim     72 let 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

16. Termíny sletů v roce 2018:  
Župní slet ve Dvoře Králové nad Labem - 19. května (krytá hala zimního stadionu),  

Krajský slet v Hradci králové - 3. června,  

Oblastní slet Nový Hrádek 16. června. 

 

Připravované akce: 

26. 12. 2017   Vánoční zábava (pořadatel Libor Přibyl ml.) 
20. 1. 2018   Myslivecký ples 
27. 1. 2018   Sokolský ples 
28. 1. 2018   Dětský karneval 
3. 2. 2018   Přejezd Orlických hor 
17. 2. 2018   Hasičský ples 
 
 
Zapsala: Jarmila Drašnarová 


