
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 4. 1. 2021 

Schůze výboru proběhla z důvodu koronavirových opatření formou videokonference  

Přítomni: Veronika Bohadlová, DiS, Ing. Jeronym Holý, Jeroným Holý, Ing. Pavel Sobotka, 
Ing. Miloš Vondřejc, Ing. Jiří Hlaváček, Jiří Hlaváček, Hana Možná, Lidmila Martinková, Bc. 
Jarmila Drašnarová 

1) Informace o aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19, která má přímý vliv i 
na činnost našeho spolku. Sokolovna je do odvolání pro cvičení uzavřena. Na 
venkovních sportovištích může být maximálně 6 osob. 

2) Starostka Veronika Bohadlová poděkovala Ing. Jeronymu Holému a Jiřímu 
Hlaváčkovi za prezentaci sokolovny v reportáži, kterou vysílala ČT v Sokolském 
zpravodaji 12. prosince.  

3) Venkovní sportoviště jsou zkolaudována a probíhá zkušební provoz. 

4)  Časopis Sokol bude po doručení předáván vzdělavateli Ing. Jiřímu Hlaváčkovi. 

5) Soustředění lyžařského oddílu v Krkonoších z důvodu koronavirových opatření 
neproběhlo, náhradně byl LO 2x lyžovat na Šerlišském Mlýně. 

6) Lyžařský oddíl má vybrané oddílové příspěvky. Úhrada proběhla bezhotovostně. 

7) Informace o stavu na bankovních účtech. 

8) Náčelnice Lidmila Martinková informovala o náhradních aktivitách v době 
epidemiologických omezení (adventní vycházky do přírody, ozdobení vánočního 
stromku pro zvěř). Dále upozornila na Newsletter ČOS z prosince 2020, kde 
nalezneme tyto informace: konání valných hromad, termíny Nocí sokoloven, záznamy 
z webinářů k digitalizaci správy odboru všestrannosti. 

9) Proběhla konzultace mezi vzdělavatelem Jiřím Hlaváčkem a webmasterem Milanem 
Holinkou ohledně webových stránek naší jednoty. Jiří Hlaváček má oprávnění 
zveřejňovat dokumenty na webových stránkách.  

10) Ve středu 6. ledna proběhne elektrorevize  v sokolovně.  

11) Paní Renata Kosinková vyklidila byt v sokolovně.  V úterý proběhne schůzka v bytě 
ohledně úprav před nastěhováním nových nájemníků. Ing. Miloš Vondřejc informoval 
o cenové nabídce na injektáž zdiva proti vzlínání vlhkosti. 

12) V nové posilovně chybí dodělat podlahové krytiny. Bude hotovo v průběhu ledna. 

13) Informace o dotaci z ČOS – získali jsme 400 tisíc. Žádali jsme o milion korun na 
dofinancování akce „Venkovní sportoviště TJ Sokol Nový Hrádek“. 



14) Výbor rozhodl všemi hlasy o zrušení Sokolského plesu a Dětského karnevalu z 
důvodu epidemiologické situace. Termín příštího plesu byl stanoven na 29. ledna 
2022. 

15) V sobotu 16. ledna od 14 hodin se uskuteční brigáda na úklid v sokolovně po 
zednících. 

16) Miloš Vondřejc informoval o dotazníku z MAS Pohoda venkova. Vyplněné dotazníky 
budou podkladem k přípravě Strategie na nové programové období 2021-2027. Jedná 
se o získání přehledu o potřebách a plánovaných aktivitách, což má vliv na budoucí 
výzvy dotací.  

17)  Kamil Mádr z oddílu nohejbalu převzal čip od sokolovny a klíč ode dveří, kde je 
možné projít ze sokolovny na chodbu a na balkon. 

18) Náměty pro řešení na příštím jednání: elektronická evidence členské základny a 
termínová listina akcí (záznam webináře z 11. prosince; zřízení kanceláře v nových 
prostorách za jevištěm, placení členských známek a oddílových příspěvků 
bezhotovostně, cvičební rozvrh venkovních sportovišť a stanovení příspěvků za 
užívání. 

Výročí v měsíci lednu: 

Milada Šritrová 

Josef Rázl 

Jan Raule 

Jiřina Hlaváčková 

Jaroslava Říhová 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví 

Připravované akce: 

 13. 2.   Župní přebor v obřím slalomu 

 20. 2.  Přejezd Orlických hor na běžkách 

 
Zapsala: Jarmila Drašnarová 


