
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 8. 1. 2018 

 
1. Informace ze schůze župy v Náchodě:  

• Na župě jsou k odebrání členské a sletové známky na rok 2018 

• Vedoucí sletových skladeb nahlásí do 20. ledna na župu počty cvičenců 

v jednotlivých skladbách.  

• Výkazy o činnosti odboru všestrannosti odevzdat do 20. ledna na župu. 

• 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)  

2. Organizace Sokolské plesu, který se koná v sobotu 27. 1. od 20 hodin. Sokolovna se 

bude zdobit 25. 1. od 16,30 hod. 

3. Organizace Dětského karnevalu, který se koná v neděli 28. 1. od 14 hodin. 

4. Organizace Přejezdu Orlických hor na běžkách. V rámci jubilejního 20. ročníku je 

přejezd zařazen do pořadu akcí Všesokolského sletu 2018. Zúčastnit se mohou 

Sokolské jednoty z celé republiky. Odjezd bude autobusy v 8,30 hod. z náměstí 

v Novém Hrádku. 

5. 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 

byla podána 29. prosince 2017.  

6. Objednávka časopisu Sokol na rok 2018. 

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

soustředění v Krkonoších s ubytováním na chatě Zvonička.  

8. Ing. Miloš Vondřejc vypracoval projektovou dokumentaci na venkovní hřiště u 

sokolovny, se kterou byli členové výboru předem seznámeni prostřednictvím 

emailové pošty. K nejasným bodům proběhla diskuse.  

9. Oznámení vedoucího florbalového oddílu Vojtěcha Havrdy o úrazu, který se stal jemu 

při tréninku. Úraz byl zapsán v knize úrazů.  

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



11. Výročí v měsíci lednu: 

Milada Šritrová    84 let 

Jiřina Hlaváčková    73 let 

Jaroslava Říhová    70 let 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

12. 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: 

20. 1. 2018   Myslivecký ples 
27. 1. 2018   Sokolský ples 
27. 1. 2018   Přebor župy v lyžování 
28. 1. 2018   Dětský karneval 
3. 2. 2018   Přejezd Orlických hor 
17. 2. 2018   Hasičský ples 
12. 5. 2018    Hrádouská vařečka 
 
 
 
Zapsala: Jarmila Drašnarová 

 


