Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 5. 10. 2020
Schůze výboru proběhla v nových prostorech za jevištěm 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.
2) Připomínky k novým webovým stránkám. Adresa: www.novy-hradek.cz
3) Kontrola přidělených čipů dle seznamu.
4) Zahájení tanečních kurzů se přesouvá na pozdější termín. Tanečními lektory jsou Jana a Martin

Kyselí.
5) Informace z valné hromady MAS Pohoda venkova. V programovém výboru máme zástupce, Ing.

Miloše Vondřejce.
6) Stavební úpravy za jevištěm se chýlí do finále – chybí zábradlí, podlahové krytiny, dveře. Kolaudace

proběhne do konce roku.
7) 26. září jsme uspořádali Župní přebor v přespolním běhu. Závod se konal za velmi nepříznivých

klimatických podmínek (celé dopoledne pršelo), přesto se na start postavilo 80 běžců. Ing. Pavel
Sobotka poděkoval všem, kteří se na akci podíleli.
1) Lyžařský oddíl dostane grant od župy na pořádání soustředění v Krkonoších.
2) Zrušení běhu republiky. Akce měla proběhnout 28. 10. v Novém Hrádku a zrušena byla z důvodu

současné koronavirové situace.
3) 15.9. navštívily Nový Hrádek paní Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana KHK pro oblast

školství, kultury a sportu a starostka župy Helena Rezková. Sokolovnou je provedl Jiří Hlaváček st.
4) Připomínky k novému cvičebnímu rozvrhu.
5) 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.
6) Datum 8. října, Památný den sokolstva, je připomínkou tragických událostí roku 1941. V noci ze 7.

na 8. října gestapo zatklo na 1500 sokolských činovníků, kteří byli mučeni, vězněni a deportování do
koncentračních táborů. Plných 93% z nich se konce války nedožilo. Tyto události si připomeneme v
tento den pietním aktem na náměstí.
7) V sokolovně proběhla požární kontrola bez závad.
8) Informace z výboru župy v Náchodě.
9) Informace o stavu finančních prostředků na bankovních účtech.
10) Helena Rezková (starostka župy Podkrkonošské Jiráskovy) a Pavlína Špatenková (župní

vzdělavatelka) získaly ocenění Sokol roku 2020.
11) Truhlář pan Holý opravil další poškozené židle. Vypracuje kalkulaci na stůl.
1)

Diskuse o údržbě nových venkovních hřišť, o způsobu rezervace apod.

2) Předpokládané výdaje lyžařského oddílu: revize vleku, pronájem WC, sečení sjezdovky (cca 8000,-).
3)

Výročí v měsíci říjnu:
Přemysl Černý
Eva Klimešová
Jiří Hlaváček st.
Rudolf Dušánek ml.

4) Pamětní knihu Sokola Nový Hrádek z let 1930 – 1935, kterou jsme získali od paní Kuncové
z Trutnova, využijeme k zápisu důležitých návštěv a událostí.

Zapsala: Jarmila Drašnarová

