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Zpráva Výkonného výboru
o činnosti TJ Sokol Lodenice o.s.
pro Valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Sokol
konané dne 12. dubna 2014

Vážená členská základno, vážení hosté, přátelé
Výkonný výbor TJ Sokol se scházel v uplynulém období pravidelně
jeden krát měsíčně. Účast všech členů VV je doložena zápisy. Aktivita
členů VV přispívala ke zdárnému řízení činnosti naší organizace.
Dovolte mi, abych vás seznámil s plněním úkolů daných usnesením
z poslední VH :
1)

Zorganizovat a provést stavební instalaci nosných stožárů a sítí za branku
dle odsouhlasených dispozic – NESPLNĚNO. Na tuto akci jsme zažádali o
grant na KÚ, ale finance nám nebyly přiděleny. Další vývoj: bylo
schváleno alespoň postavení plotu za brankou. Vše se dá postavit, pokud
budou na tuto akci přiměřené finance. Možná mě někdo doplní v diskusi.

2)

Zorganizovat a zabezpečit opravu sálu Sokolovny
NESPLNĚNO
z nedostatku financí. Odpovědné osoby: Já a p. Náprstek Ladislav senior.

3)

Organizovat pravidelné dny úpravy fotbalového hřiště SPLNĚNO
Bylo provedeno několik brigád na odstranění krtinců, které by
mohly být příčinou bolestivých zranění. Brigád se účastnili naši fotbalisté.

4)

Zorganizovat terénní úpravy dětského a volejbalového hřiště SPLNĚNO
Tady za Sokolovnou jsme provedli v dubnu a v září úpravu hřiště
Pí. Svěchotová Hedvika byla a bude garantem čistého prostředí celého
prostoru za Sokolovnou, která nám slouží k pořádání různých akcí během
celého kalendářního roku.

5)

Zorganizovat sběr starého železa v obci SPLNĚNO, sběr byl proveden 2x
Uskutečnil se v dubnu a říjnu byl obsazen 7 a 5 členy naší TJ.
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V další části hodnocení života a práce naší organizace by rád VV
vyjádřil poděkování všem dárcům a sponzorům. V první řadě chceme
poděkovat OÚ našich obcí za významnou finanční podporu pro naší
účast ve fotbalové okresní soutěži, dále pak p.Ladislavu
NÁPRSTKOVI z firmy RWE, p.Mgr. Antonínu LUKAVSKÉMU a
p.Karlu POKORNÉMU jejichž finance nám pomáhají v plnění úkolů
údržbě a opravách našeho stánku.
Děkujeme i dalším našim dalším sponzorům za dary, za materiálové
dary p. Ladislavu NÁPRSTKOVI, pí Hedvice SVĚCHOTOVÉ a p.
Miloslavu LÍBRCAJTOVI. Dále chceme poděkovat za věcný
sponzoring firmě Fr. DOUŠI, firmě p. Josefa KUČERY a firmě p.
Stanislava NOVOTNÉHO a firmě p.Tomáše BOUZKA.
Byli bychom rádi, pokud by tuto přízeň tito sponzoři zachovali i
v tomto roce, čímž nám pomohou řešit naše úkoly.
Nyní k dalším bilancovaným výsledkům naší práce.
V oblasti péče o majetek jsme v loňském roce měli naplánovanou
opravu Sokolovny, kterou jsme již vyhodnotili. VV věří, že p.
Ladislav NÁPRSTEK provede opravy v letošním roce.
Jak víte, V loňském roce byla Sokolovna připojena na veřejný
vodovod. Kromě kladenské VEOLIA Voda nám připojení provedla
firma p. Stanislava NOVOTNÉHO, kterému děkujeme za jeho
flexibilnost a ochotu.
V minulém roce, jsme pokračovali v organizování různých akcí pro
členy TJ, pro děti a mládež a naše příznivce z řad chalupářů. Byly to
„Pálení čarodějnic“, „Dětský den“, „Rozloučení s prázdninami“. Tyto
akce spojujeme s různými soutěžemi pro děti. Velkou popularitu stále
má „Mikulášská diskotéka“ spojená s mikulášskou nadílkou, kterou
zabezpečujeme ve spolupráci s OÚ a ,p. Markem HŮLOU.
Ve sportovním vyžití naší organizace jsme i v uplynulém roce
organizovali turnaje - oba Memoriály – Memoriál Jiřího Pošmourného
ve fotbalu (za účasti 81 lidí) a Memoriál Miroslava Šímy v nohejbale
(za účasti 19 osob). Dalším turnajem, který byl organizován p.
KVÍRENCEM Jiřím byl volejbalový turnaj Lodenice-Praha, pořádaný
pod patronací TJ Sokol. Turnaje se účastnilo 22 osob. I v letošním
plánu práce máme tyto turnaje.
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Krátce zhodnotíme i oblast kulturní. Pro naše občany, členy a
příznivce jsme zorganizovali v minulém roce celkem 4x „Posezení
s hudbou“ s možností tance na sále Sokolovny, jeden Večer s
internetem a kronikář obce p. LÍBRCAIT Václav udělal jeden večer
Povídání o historii školy ve Mš. Žehrovicích. Ještě jednou bych chtěl
poděkovat p. Marku HŮLOVI za jeho nekonvenční společenské
večery s výběrem kvalitní hudby.
V letošním roce máme v plánu některé tyto večery zopakovat.
Dovolte mi poděkovat všem členům a příznivcům, kteří dobrovolně
přinášejí a věnují hodnotné ceny.
V plánu práce na rok 2014 máme i drobnější akce, které přispívají
k soudržnosti našich členů a příznivců. VV tímto děkuje všem
občanům za poskytnutý železný odpad, zvláště p. Lubomíru
LOSKOTOVI, který není členem naší organizace. Letošní sběr máme
naplánován na 19.4. Vydělané peníze pomohou v plnění našich cílů a
úkolů pro tento rok.
Na některé akce zapůjčují páni Miloslav LÍBRCAJT a Miloslav
FIŠER svůj traktor s valníkem. Děkujeme jim a i všem ostatním, kteří
se fyzicky těchto akcí účastní.
Do života naší organizace se aktivně zapojují chataři a chalupáři, kteří
svojí prací hodně pomáhají k upevňování dobrých vztahů mezi občany
a podílejí se na dobrých výsledcích TJ. Za to jim patří velké
poděkování.
Vážení přátelé, nebudu opakovat nejdůležitější akce pro tento rok. Jen
chci zdůraznit, že tyto akce jsou v plánu práce, který je na vývěsce TJ
na vývěsce OÚ a je i v naší Sokolovně-šenkovně.
Rádi bychom nás ještě seznámili s čísly členské základny.
Konstatujeme, že v našich řadách jsou nejen lidi z Lodenice a
Mšeckých Žehrovic. Máme členy z různých regionů. Stav členské
základny k 31.12.2013 byl 241 členů. Péče a zkvalitnění členské
základny je naším trvalým úkolem.
Budeme pokračovat i v tomto roce v návštěvách u členů, kteří se
dožívají významného životního jubilea. V loňském roce jsme
navštívili celkem 23 členů, v letošním roce jich bude 15.
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VV chce zdůraznit, že naše dobrovolná práce a úsilí, které dáváme
všichni do života této organizace není marná. V minulých letech jsme
dokázali, že všichni máme zájem o práci a život naší organizace.
Než skončím s referátem VV chtěl bych vás všechny informovat, že
naše organizace v loňském roce oslavila 60. výročí od založení TJ.
Podařilo se nám dát dohromady tématiku hokeje, kde podklady na
výstavu i hosty z řad kladenského hokeje zabezpečili Ladislav a
Ladislav Náprstkové. Děkujeme jim za angažovanost a skvělý den,
který jsme mohli strávit s legendami kladenského hokeje.
Na závěr mi dovolte abych jménem VV vyjádřil přesvědčení, že úkoly
a akce daných plánem práce budou na další VH 2014 hodnoceny jako
splněné.

Děkuji za pozornost.

