
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 2. 11. 2020 

Schůze výboru proběhla z důvodu koronavirových opatření formou videokonference  

1) Informace o aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19, která má přímý vliv i na činnost 
našeho spolku. Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z 
důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 
30 dnů. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla 
vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Na základě souhlasu uděleného 
Poslaneckou sněmovnou vláda v pátek 30. října rozhodla o jeho prodloužení až do 20. listopadu 
2020.  

2) 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. Tyto události jsme si připomněli pietním aktem na náměstí. Osudy sokolů 
připomněl u pomníku v projevu náčelník Pavel Sobotka. Po té jsme se shromáždili u kašny a 
zazpívali státní hymnu a pouštěli dřevěné lodičky se svíčkami po hladině kašny. Půlhodinové setkání 
bylo důstojným připomenutím válečných událostí. 

3) Informace z lyžařského oddílu: probíhá příprava na soustředění v Krkonoších, sklad použitých lyží 
bude vyčleněn na galerii v sokolovně, župa uhradí podzimní posečení sjezdovky. 

4) Výbor schválil v letošním roce nákup fukaru s vysavačem za cca 20000,- Kč na údržbu venkovních 
sportovišť. Na jaře se koupí křovinořez  a sekačka. 

5) Informace o dotaci z ČOS – zatím není známa výše přidělených financí. Žádali jsme o milion korun 
na dofinancování akce „Venkovní sportoviště TJ Sokol Nový Hrádek“. 

6)  Proběhla revize nářadí – vše v pořádku. 

7) Do konce listopadu zasílat příspěvky do Frymburských ozvěn. 

8) V první polovině listopadu proběhne kolaudace prostor za jevištěm. 

9) Do konce roku byt v sokolovně opustí paní Renata Kosinková. Byt obsadí noví nájemníci, kteří 
budou částečně plnit funkci sokolníka. 

10) Informace o nabídkách nábytku na vybavení prostor za jevištěm. 

11) Na župě zbývá nevyúčtovaná částka 10600,-- korun z dotací na školení. Zjistit, zda by bylo možné 
finance využít na proběhlou letní školu pomahatelů. 

12) Informace pro členy: na požádání se vystavuje potvrzení pro zdravotní pojišťovnu za platbu 
oddílových příspěvků. Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na pravidelné pohybové a 
zároveň sportovní aktivity dlouhodobého charakteru. Příspěvek není určen na jednorázové sportovní 
aktivity. Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny. 

13) Informace o stavu finančních prostředků na bankovních účtech. 

V měsíci říjnu z našich řad odešli: 
Přemysl Černý 

Vladimír Říha 
 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


