
Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 8. 11. 2021 

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, Mgr. 

Pavel Bachura, Vítězslav Doubek 

Omluveni: Hana Svatoňová, Renata Suchánková 

1) Taneční kurzy pod vedením manželů Kyselých jsou v plném proudu. Zakončeny budou věnečkem.  

2) Informace o rezervacích sokolovny jsou po schválení výborem zveřejňovány na webových 

stránkách. 

3) Termíny plesů v sokolovně: 

Sokolský ples – 29. ledna 2022 (Dětský karneval – 30. ledna 2022) 

Hasičský ples – 12. února 2022 

Myslivecký ples – 26. února 2022 

4) Informace o nákupu nářadí (můstek, kužely, drobné náčiní, stojan na kotouče, posilovací stroj) 

5) 9. října byla provedena kontrola hasicích přístrojů a požárního hydrantu – vše v pořádku. 

6) Informace o využívání elektronických průkazů – zatím zůstaneme u papírové formy. Budeme řešit 

v roce 2022. 

7) Využitelnost venkovních sportovišť je nižší, než jsme očekávali. Malý zájem je o roční paušál, výbor 

schválil zavedení ročního sklouzavého paušálu. Dále se musíme zaměřit na zvýšení propagace.  

8) Novou posilovnu má na starosti Mgr. Pavel Bachura. Z důvodu přehlednosti a kontroly se budou 

posilovači zapisovat do rezervačního systému na webových stránkách jednoty. Výbor schválil na rok 

2022 oddílový příspěvek pro členy posilovny 500,- Kč. 

9) Informace o neinvestiční dotaci od MŠMT – Můj klub, která je zaměřena na podporu sportovních 

klubů a tělocvičných jednot. 

10) Jeryn Holý st. a Pavel Bohadlo opravili potrhané sítě u venkovních hřišť. 

11) Proběhly revize na lyžařském vleku.  

12) Lyžařský oddíl plánuje každoroční předvánoční soustředění v Krkonoších. Akce musí být 

vyúčtována do konce roku.  

13) Provozní připomínky: 

aktualizace nástěnek na náměstí a v sokolovně, 

odlepený zátěžový koberec v prostoru vchodu do sokolovny, 

do chodby za jevištěm instalovat pohybový senzor na světlo 

14) Informace o seminářích a školeních ÚŠ ČOS 

15) Návrhy na dovybavení sokolovny – žíněnky, vozík na žíněnky. 

Výročí v měsíci listopadu: 

 Ing. Hlaváček Jiří  

 Gratulujeme a přejeme pevné zdraví 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 

 

 


