Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 1. 3. 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. Venkovní
sportovní areál je možné využívat pouze v souladu s aktuálními koronavirovými
nařízeními vlády.
2) Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek pověřil výkonem účetních prací paní Janu Černou,

která je zároveň oprávněna pracovat s bankovním účtem.
3) Výbor jednoty schválil všemi hlasy:

provozní řád víceúčelového a plážového hřiště a poplatky za jejich užívání (viz.
internetové stránky jednoty),
členské a oddílové příspěvky na rok 2021 (viz. internetové stránky jednoty).
4) Do bytu v sokolovně se nastěhovali noví nájemníci. Jedná se o manžele Doubkovi, se

kterými byla podepsána nájemní smlouva a dohoda o provedení práce. Noví nájemníci
budou zastávat funkci sokolníka.
5) Bratr Ing. Jiří Hlaváček zajistil zřízení účtu u Komerční banky a. s., který bude sloužit

pro platby členských příspěvků a poplatků za užívání venkovních sportovišť.
6) Bylo nakoupeno vybavení na sociální zařízení v prostorách za jevištěm. Čistící zónu

do prostoru přístupu k sociálnímu zařízení od venkovních sportovišť udělá Vladimír
Suchánek. Prostor bývalé posilovny bude využíván jako skladovací prostor, oprava
podlahy se zatím provádět nebude.
7) Lyžařský vlek se z důvodu koronavirových opatření letošní zimu vůbec nerozjel.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo výzvu k programu podpory podnikatelů
postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 „COVID – SPORT III
Lyžařská střediska“. Jedná se o podporu formou dotace na vynaložené provozní
náklady. Termín podání žádostí je do 18. března.
8) Náčelnice Lidmila Martinková upozornila na webináře s různými tématy, které

najdeme na stránkách ČOS, ústřední škola, večerní škola cvičitelů.
9) Požadavek lyžařského oddílu na uskladnění sokolských lyží a bot v sokolovně. Budou

umístěny na balkoně.
10) Jeryn Holý st. a Pavel Bohadlo pokračují v zabezpečení plážového hřiště, aby

nedocházelo k odvanutí písku větrem.

11) Informace o nabídce nábytku do nově vzniklé místnosti za jevištěm, která bude sloužit

jako kancelář.
12) Ve zkušebním provozu je nový venkovní sportovní areál. Správcem je pan Milan

Holinka st. Informace o provozním řádu, poplatcích a možnostech sportování jsou na
internetových stránkách T. J. Sokol Nový Hrádek.
13) Konání Valné hromady: Valná hromada se z důvodu pandemie s největší
pravděpodobností konat nebude a bude svolána v co nejkratší době, jakmile to
situace umožní.
14) Informace o řešení škodní události – poškozená střecha na sokolovně vlivem větru.

Probíhají jednání a schůzky s klempíři.
15) Hospodářka Hana Možná informovala o stavu finančních prostředků na bankovních

účtech.
16) Umístění zákazových cedulí s piktogramy u běžecké dráhy a u víceúčelového a

plážového hřiště.
Výročí v měsíci březnu:
Olga Langrová
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví
Zapsala: Jarmila Drašnarová

