
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 6. 1. 2020 

1. Projednání organizace Sokolského plesu ve stylu Flamenca (25. 1.) a Dětského karnevalu (26. 1.). 

Vstupenky je možné rezervovat jen do druhého dne, peníze za již zakoupené vstupenky se nevrací. 

Předprodej u Petry Přibylové. 

2. V listopadu 2019 podala T. J. Sokol Nový Hrádek žádost o investiční dotaci na MŠMT na rok 

2020 na vybudování víceúčelového a plážového hřiště u sokolovny. Provedení výběrového řízení 

se předpokládá v únoru 2020. Výbor T. J. schválil všemi přítomnými hlasy hodnotící komisi ve 

složení: Ing. Jeronym Holý, Ing. Pavel Sobotka a Ing. Miloš Vondřejc. Dále schválil zástupce (Jiří 

Hlaváček nejst.) jednatele T. J. (Jarmila Drašnarová) při podpisu příslušné dokumentace. 

3. Informace o pojistné události. Vlivem silného větru se nadzvedl plech na západní straně horní části 

střechy sokolovny. Proběhlo jednání s pojišťovnou – dodat cenovou nabídku. 

4. Štěpánskou zábavu pořádala naše jednota 26. 12. Hlavní pořadatel byl Libor Přibyl ml. Akce byla 

úspěšná a děkujeme všem, kteří se na ní podíleli. 

5. 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. Práce provede stavební firma 

Alkstav, Nové Město nad Metují. Předpokládaný začátek prací je v únoru 2020. 1. února se 

uskuteční brigáda na vyklizení prostor za jevištěm.  

6. Informace z lyžařského oddílu: jsou připraveny propozice na Župní přebor ve sjezdovém lyžování 

a na Přejezd Orlických hor na běžkách; byla zadána oprava baterie do vrtačky (cena cca 3150,- + 

poštovné); informace o průběhu soustředění lyžařského oddílu na Zvoničce. 

7. Informace o stavu finančních prostředků na účtech. 

8. Provozní připomínky: proražené dveře na pánských toaletách; poškozené dávkovače na mýdlo; 

poškozené židle; provádět večerní kontrolu prostor sokolovny. 

9. Došlo rozhodnutí z archivu z Náchoda o likvidaci dokumentů s prošlou archivační dobou. 

10. Informace o přípravě nových internetových stránek naší jednoty. 

Výročí v měsíci prosinci: 

Milada Šritrová 

Jiřina Hlaváčková 

Jaroslava Říhová 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

Připravované akce: 

25. 1. 2020 Sokolský ples 



26. 1. 2020  Dětský karneval 

8. 2. 2020  Hasičský ples 

8. 2. 2020  Župní přebor ve sjezdovém lyžování 

15. 2. 2020  Přejezd Orlických hor na běžkách 

29. 2. 2020  Myslivecký ples 
 
 
Zapsala: Jarmila Drašnarová 


