
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 14. 9. 2020 

Schůze výboru proběhla na sále sokolovny za dodržení hygienických opatření spojených  

s koronavirovou situací. 

1) Informace o aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19, která má přímý vliv i na činnost 
našeho spolku. MZ ČR vydalo s platností od 10.9.2020 zpřísněná opatření pro činnost na venkovních 
i vnitřních sportovištích. Podrobný výklad opatření – viz odkazy: 
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatřeni/; https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-
noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-svyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani  

2) Diskuse a připomínky k novým webovým stránkám. Adresa: www.novy-hradek.cz  

3) Provést kontrolu přidělených čipů. 

4) V neděli 11.10. začínají pro přihlášené dvojice v sokolovně taneční kurzy. Tanečními lektory jsou 
Jana a Martin Kyselí. Zájemci jsou rozděleni do dvou skupin po 10 párech. 

5) Výbor schválil koupi nového minisystému s reprosoustavou Panasonic pro potřeby cvičení v 
sokolovně. 

6) Informace o prázdninové keš trase. Bylo vydáno 78 průkazů a trasu dokončilo 48 účastníků. 

7) Informace o průběhu výstavby venkovních sportovišť. Konstrukce hrazdové klece bude provedena v 
žárovém zinku. Pískové doskočiště bude zakryto pomocí vodopropustné plachty. 

8) Výbor schválil podání žádosti o dotaci na ČOS ve výši milion korun na dofinancování akce 

„Venkovní sportoviště TJ Sokol Nový Hrádek“. 

9) Informace o dvou cenových nabídkách na opravu střechy na budově sokolovny.  

10) 15.9. navštíví Nový Hrádek paní Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana KHK pro oblast 
školství, kultury a sportu a starostka župy Helena Rezková. Sokolovnou je provede Jiří Hlaváček st.  

11) Připomínky k novému cvičebnímu rozvrhu. 

12) Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek schválil na schůzi 14.9. zvýšení oddílových příspěvků na 300,- Kč. 
Oddílové příspěvky se vzhledem ke koronavirové situaci začnou vybírat od listopadu 2020. 

13)  T. J. Sokol Nový Hrádek pořádá 26.9. Župní přebor v přespolním běhu. Sraz a start u kina. Medaile, 
ceny a diplomy dodá župa Náchod. 

14)  Adéla Čtvrtečková a Nikola Šrůtková absolvovaly prázdninovou školu pomahatelů. Pobyt uhradila 
župa. 

15)  T. J. Sokol ve spolupráci s CK Jana Hudková uspořádaly 22. srpna výlet do Letohradu, do Potštejna 
a na poutní místo Homole. Počasí vyšlo a účastníci si odnesli krásné zážitky. 

16)  Výbor schválil nákup nové sokolské vlajky. 

17) Cvičitelka Radka Machová se přihlásila do projektu pro nejmenší děti Se Sokolem do života. 

18)  8. říjen je památným dnem sokolstva. Pietní akt proběhne na náměstí u pomníku a u kašny. 

19)  Běh republiky se z důvodu koronavirové situace ruší. 



20)  Předpokládané výdaje lyžařského oddílu: revize vleku, pronájem WC, sečení sjezdovky. 

21)  Výročí v měsíci září: 

Ludmila Bohadlová 

Mojmír Kopecký 

Olga Marková 

Josef Svatoň 

22) Pamětní knihu Sokola Nový Hrádek z let 1901 – 1930, kterou jsme získali od paní z Trutnova, 
využijeme k zápisu důležitých návštěv a událostí. 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


