Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 3. 5. 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, Lidmila Martinková, Bc. Jarmila
Drašnarová, Jana Černá, Vítězslav Doubek
1) Informace o aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19, která má přímý vliv

na činnost našeho spolku. Sokolovnu i venkovní sportovní areál je možné využívat
pouze v souladu s aktuálními koronavirovými nařízeními vlády.
2) Informace starostky o termínech pronájmů sokolovny v letních měsících. Bude
zveřejněno na webových stránkách T. J. Zároveň vyslovila pochvalu vzdělavateli
Jiřímu Hlaváčkovi za pravidelnou aktualizaci stránek.
3) Postupným rozvolňováním se začíná s venkovním cvičením. Cvičení zahájily s dětmi

Radka Machová a Lidmila Martinková. Senioři podnikají vycházky do okolí.
Lyžařský oddíl se sejde na trénink v úterý 4. 5.
4) Kolem plážového hřiště instalovali Jeryn Holý st. a Pavel Bohadlo prkna, která mají

zabránit odvátí písku. Zbylá prkna budou využita na zhotovení regálu na boty. Jeryn a
Pavel také vyčistili všechny okapové vpusti kolem sokolovny.
5) V úterý 4. 5. proběhne schůzka zástupců výboru s cvičiteli, sokolníkem a správcem

hřišť u sokolovny, kde budou seznámeni s organizací provozu venkovních sportovišť a
možnostmi využití pro jednotlivé oddíly.
6) Požární technik pan Šimerda doručil všechny dokumenty týkající se požárního zásahu
sokolovny.
7) Vzdělavatel Jiří Hlaváček informoval o fotografické soutěži „Můj rok s covidem“. Do
soutěže zašle fotografie z přespolního běhu.
8) Pochod

„Hrádouská vařečka“ se v květnu neuskuteční z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace a je přesunuta na 28. 8.

9) Informace o škodní události – poškozená střecha na sokolovně vlivem větru. Výbor

rozhodoval mezi cenovými nabídkami pana Ungráda z Dobřan a pana Netíka
z Dobrušky. Zakázku provede pan Netík, cena opravy bude cca 783000,- Kč.
10) Vybírání oddílových příspěvků – výbor rozhodl, že oddílové příspěvky se zatím

vybírat nebudou z důvodu zákazu cvičební činnosti v letošním roce.
Výročí v měsíci dubnu:
Štětinová Věra
Drašnar Josef

Černá Jana
Machová Dagmar
Marková Anna
Grimová Marie
Bohadlo Pavel
Sychrovská Miloslava
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví
Zapsala: Jarmila Drašnarová

