
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 7. 5. 2018 

 
1. Informace ze schůze župy v Náchodě:  

• Župa v Náchodě získala historickou fotografii výboru župy z roku 1926, na 

které je Josef Suchánek z Nového Hrádku. Naše jednota objednala obraz 

(potisk na desku) ve velikosti A4 asi za 600,- Kč. Zajištění výroby nabízí župa. 

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

v říjnu letošního roku. 

• XVI. všesokolského sletu v Praze se zúčastní 14524 cvičenců a 711 cvičitelů. 

• V hodnocení činnosti žup obsadila Župa Podkrkonošská Jiráskova 18. místo ze 

45. Naše župa se skládá z 31 tělocvičných jednot. 

2. Dne 2. června budou probíhat po celý den v Novém Hrádku a okolí orientační 

závody. Jedná se o cca 800 - 1000 závodníků se zázemím u sokolovny. 

Občerstvení pro účastníky bude poskytováno ve spolupráci s SDH a restaurací Na 

Kovárně.  

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

Hrádku. Budou uspořádány brigády na úpravu terénu kolem sokolovny. Propagace 

akce bude zajištěna formou plakátů a letáků, na internetu a ve vývěsce. 16. června 

cvičenci vystoupí v 9 sletových skladbách.  Na sletová vystoupení do Prahy bude 

pro zájemce vypraven autobus. 

4. 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. 

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

pořádá 12. května.  

6. 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. 

7. V sokolovně proběhla hloubková požární kontrola. Výsledek kontroly: napomenutí 

(hodnocení stupeň 1), zajistit chybějící revize elektrospotřebičů. 

8. Projednání návrhu na změnu úpravy sociálního zařízení v sokolovně: Jedná se o 

zrušení původně plánovaného sociálního zařízení za jevištěm a na tomto místě 



vybudování skladovacího prostoru. Starosta T. J. nechal o návrhu hlasovat. Návrh byl 

schválem všemi devíti přítomnými členy výboru. 

9. Další informace:  

7. 5. – instalace sokolské kešky v Novém Hrádku 

8. 5. – montáž laviček před sokolovnou  

17. 5. – komise lyžování v Praze, které se zúčastní Jeroným Holý st. 

10. Výročí v měsíci květnu: 
Josef Drašnar     92 let 
Vladimír Říha     71 let 
Anna Marková    79 let 
Marie Grimová    79 let 
Josef Čtvrtečka    50 let 
Pavel Bohadlo    72 let 
Miloslava Sychrovská   87 let 
Ferdinand Grym    76 let 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.  
 

11. 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 


