
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 7. 10. 2019 

1. Informace o seminářích pořádaných ČOS. 

2. Akce Noc sokoloven, která se konala 27. 9., byla kladně hodnocena. V 

sokolovně jsme uspořádali soutěže pro děti, výstavu k historii a současnosti naší 

jednoty, proběhlo vyhodnocení keš-trasy. V kině se představil divadelní spolek 

Maska z T. J. Česká Skalice s divadelní hrou Tři grácie z umakartu. Sokolovnu 

navštívilo 46 dětí a 48 dospělých. Divadelní představení zhlédlo cca 110 osob. 

Děkujeme všem, kteří se na celé akci podíleli. 

3. Návrh na zhotovení venkovní vývěsní skříňky v prostoru bývalých druhých 

vchodových dveří. 

4. Informace o nákupu třech laviček, malé trampolíny a můstku za cca 25000,- Kč. 

5. Návrhy na pořádání výletu v srpnu příštího roku: 1. Dlouhé Stráně, Velké Losiny, 2. 

Hrady Potštejn, Litice a Žampach. 

6. Stanovení úklidových hodin v sokolovně: úklid bude provádět paní Renata 

Kosinková ve středu a v neděli dopoledne. 

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 úspory v Sokolovně Nový 

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

pokutu 44000,- Kč. 

8. Kulturní a sportovní nadace města Náchod nám schválila příspěvek ve výši 5000,- 

Kč na akci Noc sokoloven. 

9. V sobotu 5. 10. jsme pořádali Župní přebor v přespolním běhu. I přes deštivé počasí 

se na start postupně postavilo 99 běžců. Pro závodníky byl v kině připraven teplý čaj 

a občerstvení. Děkujeme všem pořadatelům. 

10. U příležitosti životního výročí byla Václavu Sychrovskému udělena bronzová 

medaile ČOS za dlouholetou činnost v lyžařském oddíle Sokola Nový Hrádek. 

11. Jehličnaté stromy na pozemku bývalého skokanskému můstku jsou napadeny 

kůrovcem. Pozemek je ve vlastnictví T. J. Sokol Nový hrádek. Situace je řešena s 

panem Vratislavem Marešem. 

12. Poděkování Veronice a Pavlu Bohadlovým za organizaci prázdninové keš-trasy a předání 

malého dárku. 

13. Naše jednota by měla v příštím roce pořádat Přebor ČOS v lyžování. Z důvodu špatných 

sněhových podmínek v posledních několika letech na Panské stráni je nutno zajistit 

rezervaci sjezdovky v Olešnici v Orlických horách. Termín konání je 22. 2. 2020. 



14. Naše T. J. opět uspořádá 15. 2. přejezd Orlických hor na běžkách jako župní akci. 

Doprava na místo a zpět bude zajištěna autobusy. 

15. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR „Můj klub 2019“ na podporu 

sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši 107800,-- Kč. 

16. Stav finančních prostředků na BÚ a v pokladně 

17. Výbor schválil opravu dalších poškozených židlí. Cena jednoho kusu cca 500,- - 600,- Kč.  

18. Výbor schválil výši pronájmu sokolovny k soukromým akcím pro členy Sokola: v 

období od dubna do konce října 2000,- Kč, v období od října do konce března 3000,- 

Kč. Platnost od 1. 12. 2019.  

Zároveň se bude vybírat peněžní jistota 5000,- Kč na pokrytí případných škod 

vzniklých v průběhu akce. Pořadatel akce je také povinen zajistit úklid objektu. 

Pokud při pořádání soukromé akce žádné škody majiteli sokolovny nevzniknou a 

prostory sokolovny budou řádně uklizeny, bude peněžní jistota vrácena v plné výši 

při přebrání sokolovny a vybavení. Platnost od 1. 11. 2019. 

19. Dne 8. 10. 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 sokolů. Většina se již 

domů nevrátila. Tento den si Sokol připomíná jako Památný den sokolstva a v 

letošním roce je to poprvé i významný den ČR. My tento den uctíme setkáním u 

pamětní desky obětí v boji za svobodu ve vestibulu sokolovny a zapálením svíček. 

Členové výboru obdrželi kokardy a odznaky. 

20. Z dotačního programu Královéhradeckého kraje nám byla poskytnuta investiční 

dotace ve výši 800 tisíc korun na na realizaci projektu s názvem „Dokončení 

stavebních úprav sokolovny Nový Hrádek“. Dotace je určena na účel: rozšíření 

možností využití budovy - rekonstrukce prostor za a nad jevištěm s novými 

místnostmi a zázemím v místní sokolovně. 

21. Výročí v měsíci říjnu: 

Černý Přemysl 

Hlaváček Jiří 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

 

Připravované akce: 



25. 1. 2020 Sokolský ples 

26. 1. 2020  Dětský karneval 

8. 2. 2020  Hasičský ples 

15. 2. 2020  Přejezd Orlických hor na běžkách 

22. 2. 2020  Přebor ČOS v lyžování 
 
29. 2. 2020  Myslivecký ples 
 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


