
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 1. 2. 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. 

2) Projednání odstoupení Hany Možné z funkce hospodářky. Funkci vykonávala od roku 

2005. Po jednání s Hankou vyplynulo, že je ochotna pokračovat v omezeném režimu a 

funkci hospodářky zastřešovat. Rok 2020 uzavře. Nastává úkol přijmout účetní, která 

bude s hospodářkou spolupracovat. 

3) Přejezd Orlických hor na běžkách, který se měl konat 20. února je jako sokolská akce 

zrušena. Stejně tak i Župní přebor v lyžování, který se měl uskutečnit 13. února. 

4) Vyplnění výkazů za naši jednotu do 15. února: Registrace T. J. (Drašnarová), 

Statistický výkaz odboru všestrannosti na rok 2021 (Sobotka, Martinková), Statistický 

výkaz vzdělavatelského odboru (Hlaváček), Registrace sportovních oddílů a 

vypracování grantu na soustředění v Krkonoších (Holý). 

5) Informace o žádostech na konání svatebních hostin v sokolovně (termíny: 21.8., 9.9.) 

 

6) 16. ledna proběhla brigáda na úklid v prostorách za jevištěm a následně starostka a 

náčelnice udělaly soupis potřebného chybějícího vybavení na sociálních zařízeních. 

Mezi dlažbou a obklady jsou v některých místech spáry, které je potřeba zadělat. 

Kancelář je hotova, mohou se nastěhovat skříňky, které věnovali Martinkovi. Do 

úklidové místnosti se přemístí regálové skříňky z šatny. Klíč od WC pro návštěvníky 

venkovních sportovišť bude k dispozici ve skladu nářadí. Do prostoru přístupu k 

sociálnímu zařízení umístit čistící zónu nebo zátěžový koberec. V bývalé posilovně je 

třeba opravit nerovnosti v podlaze – prostor bude využíván jako skladovací prostor. 

Poškozen je také koberec na hraně jeviště. 

7) Platba členských příspěvků a poplatků za užívání venkovních sportovišť: výbor 

schválil založení nového účtu u komerční banky pro bezhotovostní platbu. Členské 

příspěvky bude možné hradit i hotově u Hany Svatoňové. 

8) Náčelnice Lidmila Martinková nás seznámila s nabídkou výletů od CK Jana Hudková: 

21. srpna do Jizerských hor a 18. září na Pardubicko a Kunětickou horu. 

9) Důležité informace a novinky, týkající se organizačních otázek a aktuálních projektů 

ČOS, se můžeme dovědět v Newsletterech na stránkách ČOS. 



10) V bytě v sokolovně proběhla schůzka zástupců výboru (Vondřejc, Holý) a firem (malíř 

Krivčik, Libor Přibyl), kde se jednalo o provedení úprav před nastěhováním nových 

nájemníků. 

11) Miloš Vondřejc upozornil na nutnost opravy střechy sokolovny, která je vlivem větru 

na dvou místech poškozená. Zatím nemáme firmu, která by práci provedla.  

12) Jeryn Holý st. zadal na pile Klein do výroby prkna na obložení vnitřního obvodu 

plážového hřiště, aby se zamezilo úniku písku při větrném počasí. 

13) Hospodářka Hana Možná informovala o stavu finančních prostředků na bankovních 

účtech. 

14) Truhlář pan Holý vypracoval cenovou nabídku na výrobu stolů do sokolovny dle 

současné předlohy. Jeden stůl by stál 5500,- bez DPH. 

15) Revize elektroinstalace v sokolovně je hotová, schází jen revize elektrospotřebičů.  

16) 16.  ledna odvysílala Česká televize v Sokolském zpravodaji medailonek br. Jeronýma 

Holého, předsedy lyžařského oddílu Sokol Nový Hrádek. Bratr Holý seznámil diváky 

s historií lyžování na Hrádku. 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


