Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 30. 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 čtvrtka 3. 12. může v sokolovně cvičit 10 osob v rouškách, cvičení venku je bez
roušek.
2) Starostka Veronika Bohadlová poděkovala všem zainteresovaným za úspěšné dokončení prostor za
jevištěm. V týdnu budou položeny podlahy v posilovně i ostatních místnostech.
3) Informace o dokončovacích pracích na venkovních sportovištích. Předávací protokol stavby včetně
revizí je k 11. 12. 2020. Místostarosta Ing. Jeronym Holý připravuje provozní řád a podmínky pro
zkušební provoz.
4) V pondělí 7. 12. přijede ČT natáčet reportáž o rekonstrukci sokolovny v Novém Hrádku. Vysílat se
bude v Sokolském zpravodaji na ČT sport 12. 12. V 8,10 hod. Akce se zúčastní starostka župy
Helena Rezková, za naši jednotu Ing. Jeronym Holý a Jiří Hlaváček.
5) Termín pro zasílání příspěvků do Frymburských ozvěn je do konce listopadu.
6) Školení požární ochrany – termín zatím není známý.
7) Informace o stavu na bankovních účtech.
8) Nabídka vyřazeného nábytku od Radima Holého, Lídy Martinkové a od Markéty Vaňkové. Mohl by
se využít do prostor za jevištěm.
9) Informace z lyžařského oddílu: proběhly veškeré revize, areál je připraven na zimní sezonu, probíhá

příprava na soustředění v Krkonoších, školení vlekařů proběhne 5. 12.
10) Paní Renata Kosinková se do konce roku odstěhuje z bytu v sokolovně. Novými nájemníky,

pravděpodobně od března, budou manželé Doubkovi. Částečně budou zastávat funkci sokolníka. Do
konce roku bude úklid zajišťovat paní Irena Linhartová.
11) Informace o možnostech cvičení v době epidemie pro všechny věkové kategorie.
12) 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“.
13) Kamil Mádr z oddílu nohejbalu požaduje čip od sokolovny a klíč ode dveří, kde je možné projít ze

sokolovny na chodbu a na balkon. Výbor souhlasí.
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