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

1. Informace o požadavcích na pronájem sokolovny. 

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 proběhlo 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 pojistné události. Vlivem silného větru se nadzvedl plech na západní straně horní 

části střechy sokolovny. Zatím nemáme rozhodnutí od pojišťovny o výši plnění. 

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

úklid sokolovny. Od března máme úklid zajištěn. 

6. 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 v únoru zahájila stavební 

firma Alkstav, Nové Město nad Metují.  

7. Informace o stavu finančních prostředků na účtech. 

8. Přejezd Orlických hor na běžkách se uskutečnil 15. února. Zúčastnilo se cca 60 běžkařů. Sněhové 

podmínky byly dobré a počasí polojasné. V sokolovně byla pro všechny připravena výborná 

gulášová polévka. Výbor schválil účastnické poplatky pro příští ročníky přejezdu:  

Přihlášení členové Sokola (platba předem na účet) – Kč 200,--, 

Přihlášení nečlenové Sokola (platba předem na účet) – Kč 250,--, 

Přihlášení členové i nečlenové Sokola (platba přímo v autobuse při odjezdu) – Kč 300,--. 

9. Projednání připomínek k nově vznikajícím internetovým stránkám naší jednoty. 

10. Oddíl Florbal muži ukončil činnost.  

11. Připomínka provedení kontroly septiku, zda je nutné zajistit vývoz.  

12. Sokolský ples v roce 2021 bude 30. ledna. 

13. Pan Kozák vrátil čip pro vstup do sokolovny. 

Připravované akce: 

2. 5. 2020  Pouť do Vambeřic 
16. 5. 2020  Hrádouská vařečka 
 
 
Zapsala: Jarmila Drašnarová 


