Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 4. 5. 2020
V pondělí 4. 5. v 18 hodin se sešel výbor Sokola v omezeném počtu členů k projednání důležitých
záležitostí. Schůzka proběhla na sále sokolovny za dodržení hygienických opatření.
1. Na základě rozvolňovacích opatření naší vládou výbor rozhodl o otevření sokolovny takto:
- od pondělí 11. 5. je možné na sokolovně cvičit, ale jen pro individuální nebo skupinová cvičení,
kde budou zřetelně vyznačeny stacionární body, vzdálené od sebe nejméně 2 metry - nejlépe "ob
značku"
- není dovoleno provozovat veškeré míčové sporty sálovou kopanou, florbal, volejbal atd.
- záchody lze používat tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob, při používání
záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest a dezinfikovat si ruce
- nesmí se používat šatny a sprchy - v šatně je možné se pouze přezout
- po skončení tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek. Postup desinfekce
bude popsaný v dokumentu, který bude umístěn na dveřích v nářaďovně.
- posilovna v naší sokolovně zůstává uzavřena
- při vstupu do sokolovny je potřeba použít desinfekci na ruce (umístěná při vstupu do sálu)
- vedoucí jednotlivých oddílů nebo další zájemci o cvičení nahlásí svůj úmysl cvičit starostce
jednoty Veronice Bohadlové. Bez jejího souhlasu není cvičení povoleno.
-cvičení příslušníků jedné rodiny je možné po dohodě se starostkou jednoty.
O případných změnách Vás budeme informovat.

2. Projednání Běhu republiky 28. 10.: po konzultaci se starostkou župy Helenou Rezkovou bude naše
jednota Běh republiky pořádat. Župa akci finančně podpoří. Na podzim se také bude konat tradiční
Župní přebor v přespolním běhu. Start běhu bude u sokolovny.
3. Řešení odstranění vytvořených mezer v podlaze sálu sokolovny (návrh vyztužit mezery korkem).
Proběhlo jednání s firmou Hylena – Koberce Nové Město nad Metují.
4. Organizace dalšího cvičení v posilovně: pravidelné cvičení s kvalifikovaným cvičitelem – bude
projednáno se členy oddílu.
5. Firma Alkstav Nové Město nad Metují pokračuje v rekonstrukci prostor za jevištěm.
6. Nadále pokračuje jednání s pojišťovnou ohledně pojistné události – poškození střechy vlivem
silného větru na budově sokolovny.
7. Informace pro členy: na požádání se vystavuje potvrzení pro zdravotní pojišťovnu za platbu
oddílových příspěvků. Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na pravidelné pohybové a
zároveň sportovní aktivity dlouhodobého charakteru. Příspěvek není určen na jednorázové sportovní
aktivity. Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny.

8. Návrh na doplnění žárovek do osvětlení sálu sokolovny. Zároveň se provede umytí stropních
svítidel.
9. Paní z Trutnova oznámila objevení Pamětní knihy Sokola Nový Hrádek z let 1901 – 1930.
10. Na Městys Nový Hrádek byla úspěšně podána žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 284.150,Kč. Poskytnutá finanční částka bude účelově určena ke krytí závazků, které vznikly při stavebních
úpravách sokolovny. Podpisem smlouvy byli pověřeni Veronika Bohadlová, starostka T. J. a
Jeronym Holý ml., místostarosta T. J. Schváleno všemi hlasy.
10. Výročí v měsíci květnu:
Josef Drašnar
Anna Marková
Vladimír Říha
Marie Grimová
Libor Přibyl
Pavel Bohadlo
Miloslava Sychrovská
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Zapsala: Jarmila Drašnarová

