
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 3. 2. 2020 

1. Zhodnocení Sokolského plesu a dětského karnevalu. Obě akce se vydařily. Návštěvnost byla vysoká. 

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. 5. února proběhne otevírání 

obálek a hodnocení nabídek k výběrovému řízení na tuto akci. 

3. Sokolská župa Orlická pořádá 18. 4. v 15 hodin ve Filharmonii Hradec Králové divadelní 

představení „Naši furianti“. Vstupné 230,- Kč. Z Nového Hrádku bude vypraven autobus.  

4. Informace o pronájmu sokolovny 9. - 12. dubna – SDH Jílovice u Rychnova nad Kněžnou. 

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

střechy sokolovny. Proběhla schůzka s klempířem, který dodá cenovou nabídku a provede opravu. 

6. Sokolnice Renata Kosinková oznámila nástup do zaměstnání, proto nemůže provádět středeční 

úklid sokolovny.  

7. 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 proběhla 

brigáda na vyklizení prostor za jevištěm. 

8. Informace ze schůze výboru župy v Náchodě: opravu akumulátoru do vrtačky nám župa 

neproplatí, na podzim budou vyhlášeny investiční dotace (využít na pořízení nové opony), termíny 

odevzdání výkazů a registrace sportu, informace o sportovních a společenských akcích v roce 

2020. 

9. Župní přebor ve sjezdovém lyžování se z důvodu nedostatku sněhu nebude konat. O pořádání 

Přejezdu Orlických hor na běžkách se rozhodne v pátek 7. 2. 

10. Projednání organizace Valné hromady, která se uskuteční 2. března v restauraci Na Kovárně. 

11. Bude podána Žádost o grant odboru sportu ČOS na rok 2020 na pořádání předsezónního 

soustředění lyžařského oddílu v Krkonoších. 

12. Informace o změně v cvičebním rozvrhu – Tanec Kyselý: nově bude v pondělí od 20 hodin. 

13. Firma Bohdan Přibyl provede oplechování stříšky v přední části sokolovny. 

14. Návrhy na změnu místa pro vyvěšování praporů při státních svátcích: stožáry před sokolovnou 

nebo stojan na zdi v přední části sokolovny. Zatím nerozhodnuto. 

15. Provozní připomínky: nefunguje senzor před sokolovnou, zajistit prapory před působením světla 

(UV fólie) – možnost využití příspěvku ze vzdělavatelského odboru. 

 

Výročí v měsíci únoru: 



Jaroslav Vondřejc 

Hana Hlaváčková 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

Připravované akce: 

8. 2. 2020  Hasičský ples 

15. 2. 2020  Přejezd Orlických hor na běžkách 

29. 2. 2020  Myslivecký ples 
 
16. 5. 2020  Hrádouská vařečka 
 
 
Zapsala: Jarmila Drašnarová 


