
 
Vážení spoluobčané, 

 
Opět po čase se obracíme s prosbou o pomoc na všechny členy a sympatizanty Sokola, ale i na 

ostatní Hrádováky, kterým záleží na tom, aby se rozšířila užitná hodnota areálu sokolovny a tím 
pozvedla atraktivita a kvalita života v našem městysi a okolí. 

 
Naším záměrem je obléknout do nového kabátu hřiště před sokolovnou. Vzhledem 

k předpokládané funkčnosti by bylo velmi obtížné získat dotaci. Konkrétně je naším záměrem 
vyasfaltování hřiště a do budoucna také vytvoření dvou 60metrových běžeckých drah a pískového 
doskočiště. Využívat hřiště bude možné ke sportovním aktivitám, ke komfortnímu parkování při 
různých akcích a samozřejmě počítáme, že na své si přijdou i děti a mládež. My starší máme v paměti, 
jak jsme učili své ratolesti například jezdit na kole. Pro podobné účely bude tento prostor ideální. 

 
Předpokládaná cena za vyasfaltování je cca 1 milion Kč a my, opět jako před lety při rekonstrukcí 

sokolovny, stojíme před problémem, jak financování zajistit. V souvislosti se spoluúčastí k dotaci na 
rekonstrukci budovy se nám velmi osvědčila finanční pomoc členů a sympatizantů naší sokolské 
jednoty. Máme přislíbeno, že i po splacení stávajících smluvních závazků bude nadále poskytován 
příspěvek ve výši 500 tisíc Kč z rozpočtu městyse, kterým bychom pokryli splácení půjček na 
zmiňovaný projekt.  
 

Jak tedy můžete konkrétně pomoci? 
 

1. Můžete poskytnout Sokolu půjčku na 5 let s odkladem splácení o 3 roky s předpokládaným 
splacením v letech 2020-21. Nabízená úroková sazba půjčky činí 3%, nicméně samozřejmě 
budeme vděční za jakýkoli menší úrok. 
 

2. Můžete darovat jakoukoliv částku. Dar je možné poukázat na bankovní účet 
259795754/0300, nebo jej předat v hotovosti na úřadu městyse Nový Hrádek. Kromě 
pokladního dokladu samozřejmě vystavíme darujícím osobám a subjektům potvrzení o přijetí 
daru, na jehož základě je možné snížit daň z příjmu. Dle současné legislativy je pro fyzické 
osoby spodní hranice daru 1000 Kč, pro právnické 2000 Kč. Nižší částky nelze z daní odečíst. 
 

Vzhledem k tomu, že v příštím roce by se na tomto hřišti měla uskutečnit přehlídka skladeb XVI. 
všesokolského sletu, je třeba plochu opravit ještě letos (běžecké dráhy a doskočiště by se dodělaly 
později). Proto, pokud se rozhodnete našemu Sokolu jakýmkoliv způsobem pomoci, byli bychom rádi, 
kdyby to mohlo být co nejdříve, ideálně do konce září 2017. 

 
Na koho se můžete obrátit pro podrobnější informace? Ohledně poskytnutí půjčky Vám je 

poskytne náčelník naší jednoty pan Ing. Pavel Sobotka, nebo starosta Ing. Jeronym Holý. Sledujte i 
nástěnku na náměstí a odkaz Sokol na internetových stránkách www.novy-hradek.cz.  

 
Předem Vám děkujeme za jakoukoliv pomoc a věříme, že se nám společně podaří dotáhnout 

projekt revitalizace hřiště před sokolovnou do zdárného konce. 
 
 
 
 

Jeronym Holý ml.  
starosta T. J. Sokol Nový Hrádek

    


