
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 4. 11. 2019 

1. Informace ze schůze výboru župy v Náchodě (poděkování za organizaci přespolního 

běhu a uctění Památného dne sokolstva, informace o dotacích, přidělená dotace na 

nářadí činí 16153,- Kč)  

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

domů nevrátila.  Tento den si 27 členů naší jednoty připomnělo setkáním u pamětní 

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

přednesl bratr Jiří Hlaváček st. Na závěr jsme společně zazpívali státní hymnu.  

3. Poděkování Ing. Miloši Vondřejcovi za peněžní dar věnovaný Sokolu. 

4. Informace o provedené požární kontrole – vše v pořádku. 

5. Hospodářka seznámila přítomné s vyúčtováním dotací. 

6. 24. 10. provedl pan Šťastný revizi nářadí. Opravit sešitím je nutné doskočiště. 

Revizní technik navrhuje firmu V– SPORT Dolní Přím (Sjednat i opravu kožených 

žíněnek). Nevhodný ke cvičení je gymnastický koberec – vyřadit.  

7. 1. 11. proběhla konečná revize vleku pro sezonu 2019/2020. 

8. Brigáda na uvedení lyžařského areálu do provozu je svolána na 16. listopadu. 

Výroční schůze se školením vlekařů bude 23. listopadu.  

9. Blíží se plesová sezona, s tím souvisí provedení většího úklidu – ometení pavučin v 

prostoru jeviště, očištění stropních svítidel, drobné opravy apod. 

10. Návrhy na pořádání výletu v srpnu příštího roku: 1. Letohrad (Muzeum řemesel), 

hrad Potštejn, Nový Dvůr 2. Liberk, Studánka u Rychnova nad Kněžnou, Letohrad, 

hrad Potštejn. 

11. Požadavek na nákup 30 kusů košíků na badminton a provedení nalajnování hřiště na 

tento sport v sokolovně. Členové oddílu provedou svépomocí. Schváleno. 

12. Informace o stavu finančních prostředků na BÚ a v pokladně 

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

14. Informace o podání žádosti o dotaci na venkovní sportoviště. Celkové náklady  jsou 

vyčísleny na 11.995.573,- Kč. Spoluúčast  je 30%. 

15. Projednání pořádání Štěpánské zábavy - zatím není rozhodnuto.  

16. Projednání žádosti bratra Luboše Světlíka o ukončení funkce správce sokolovny. 

Správcovské povinnosti zatím převezme paní Renata Kosinková, nájemkyně bytu v 

sokolovně. 

17. Projednání organizace Sokolského plesu, který pořádáme 25. 1. 2020. 



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 


