
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 9. 4. 2018 

 
1. Informace ze schůze župy v Náchodě:  

• Valná hromada župy se koná 10. 4. v Náchodě. Za naši jednotu se zúčastní 

Lidmila Martinková, Jeronym Holý ml., Jiří Hlaváček. 

• Kniha o osudech účastníků odboje a padlých sokolech z naší župy bude vydána 

v říjnu letošního roku. 

• Informace týkající se nadcházejícího sletu. 

2. Dne 2. června budou probíhat v Novém Hrádku a okolí orientační závody. Jedná 

se o cca 1000 závodníků. Pan Karel Dudášek, organizátor akce, požádal Sokol o 

poskytnutí zázemí a občerstvení pro účastníky běhů. K organizaci akce bude 

svolána schůzka. 

3. Projednání příprav a organizace sletových vystoupení u sokolovny v Novém 

Hrádku. Budou uspořádány brigády na výkop děr pro osazení laviček a provedení 

terénních úprav před sokolovnou. Propagace akce bude zajištěna formou plakátů a 

letáků, na internetu a ve vývěsce. 16. června cvičenci vystoupí v 9 sletových 

skladbách.   

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

5. 25. srpna uspořádá naše jednota ve spolupráci s CK Jana Hudková jednodenní výlet 

přes Polsko do města Javorník a Jeseník. Podrobné informace jsou na internetových 

stránkách a ve vývěsce. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 731 158 934, mail: 

zdelima@centrum.cz do 31. 7. 2018. 

6. Projednání organizace 36. ročníku pochodu „Hrádouská vařečka“, který naše T. J. 

pořádá 12. května. 

7. Žádost o prominutí Vratky dotace FS u projektu z Operačního programu Životní 

prostředí 2007–2013, CZ.1.02/3.1.00/11.12392 „Tepelné úsporyv Sokolovně Nový 

Hrádek“, která byla podána u FÚ Hradec Králové, byla zamítnuta. 

8. Projednání a schválení výpůjčky městysi Nový Hrádek 

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek schvaluje výpůjčku pozemku p.č. st. 325 s dětským 

hřištěm dle § 2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. městysi Nový 

Hrádek na 1 rok. Na předmětném pozemku jsou tyto herní prvky: vahadlová 

houpačka, průlezka (pejsek), houpadlo na pružině, věžová sestava Universal čtyřboká. 

Dále výbor T. J. Sokol schvaluje městysi Nový Hrádek výpůjčku části výše uvedeného 



pozemku, na kterém městys následně nechá osadit lavičky a kovové schodiště. 

Schváleno všemi hlasy. 

9. Výročí v měsíci dubnu: 
Rudolf Dušánek    78 let 
Helena Červená    85 let 
Jeroným Holý     80 let 
Naděžda Smolová    50 let 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 
 

10. 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: 

12. 5. 2018   Hrádouská vařečka 
 
 
Zapsala: Jarmila Drašnarová 


