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Zpráva Výkonného výboru
o činnosti Sokol Lodenice
pro Valnou hromadu Sokol Lodenice
konané dne 27. května 2017

Vážená členská základno, vážení hosté, přátelé
Výkonný výbor Sokol Lodenice se scházel v uplynulém období pravidelně jeden
krát měsíčně. Účast všech členů Výkonného výboru je doložena zápisy. Aktivita
členů VV přispívala ke zdárnému řízení činnosti naší organizace.
V další části hodnocení života a práce naší organizace by rád Výkonný
výbor poděkoval vám všem za hmotné či finanční dary. V první řadě chceme
poděkovat OÚ našich obcí za významnou finanční podporu pro naši účast ve
fotbalové okresní soutěži a v hokejové soutěži, dále pak společnostem TONDACH
Česká republika s.r.o., StoPro Bek Krupá, penzionu Stará střelnice v Hranicích,
GlobalClima Hranice a panu Karlu POKORNÉMU, jejichž dary finanční nám
pomáhají v plnění úkolů údržbě a opravách našeho svatostánku.
Děkujeme i dalším našim dalším sponzorům za dary, za materiálové dary
Ladislavu NÁPRSTKOVI z Lodenice, Hedvice SVĚCHOTOVÉ a Miloslavu
LÍBRCAJTOVI. Dále chceme poděkovat za věcný sponzoring firmám Josefa
KUČERY, Stanislava NOVOTNÉHO, Petra RYBY a také Miroslavu JUNOVI a
Miroslavu LOSKOTOVI.
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Byli bychom rádi, pokud by tuto přízeň tito sponzoři zachovali i v tomto roce,
čímž by nám pomohli v plněné našich úkolů.
Nyní k dalším bilancovaným výsledkům naší práce.
V oblasti péče o majetek bychom chtěli připomenout úsilí našich členů na
obnově interiéru naší Sokolovny. Tady je potřebné znovu říci nahlas děkujeme.
Další část zprávy se týká té činnosti, kterou si pro sebe, naše příznivce a
kamarády, pořádáme sami. Jde o sportovní, kulturní akce a akce pořádané pro naše
děcka, akce, které pořádáme každoročně a staly se již našimi evergreeny.
Ve sportovním vyžití jde zejména o oba memoriály a pravidelný turnaj ve
volejbale pořádaný rodinou Kvirencových, a přiřadil bych i sportovní výkony z již
tradičního vánočního pochodu Tuchlovice – Lodenice.
Krátce zhodnotíme i tu druhou oblast – kulturní. Zorganizovali jsme několik
večerů „Posezení s hudbou“ s možností tance v šenku hospůdky, Tady patří
poděkování za hudební produkce nejenom Markovi HŮLOVI, ale také Miroslavu
Junovi a Ladislavu Náprstkovi. Měli jsme i dvě taneční zábavy v sále Sokolovny.
Velmi podařená byla Posvícenská zábava s ostravskou kapelou Kvatro, skvělá byla
i Velikonoční zábava s kapelou Černý brejle. S oběma hudebními tělesy jsme se
domluvili i na budoucí spolupráci. Děkujeme všem, kteří věnují hodnotné
příspěvky do zvláštních meziher, které se konají během těchto kulturních večerů.
Asi nejzdařilejší akcí byl koncert skupiny The Beatles Revival. Tady odvedl
největší kus práce Ladislav Náprstek mladší, kterému za celé uspořádání této velké
akce patří obrovské poděkování.
V plánu práce na rok 2016 a 2017 jsme měli i drobnější akce, které
přispívaly k soudržnosti našich členů a příznivců. Výkonný výbor tímto děkuje
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všem občanům za poskytnutý železný odpad, ten letošní byl v dubnu a utržené
peníze nám pomohou v plnění cílů a úkolů pro tento rok.
Na tuto akci propůjčuje pan Miloslav FIŠER svůj traktor s valníkem.
Děkujeme jemu 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 tak
na všeobecné spokojenosti a dobrých výsledcích. Za to jim patří velké poděkování.
Abych nezapomněl na akce pro děti, znáte je všichni a patří svou velkou účastí
k nejlepším akcím během roku.
Vážení přátelé, nebudu opakovat akce pro tento rok. Jen chci zdůraznit, že
tyto akce jsou v plánu práce, který je na vývěsce Sokola Lodenice a v šenkovně –
Sokolovny a nově je plán presentovaný na našich internetových stránkách, které
pro Sokol Lodenice spravuje Marek Hůla. Tady se musíme kriticky podívat do řad
členů Výkonného výboru vzhledem k malé aktivitě při aktualizaci našich
internetových stránek.
Rádi bychom vás ještě seznámili s čísly členské základny. Konstatujeme, že
v našich řadách jsou lidé z různých regionů Česka. Stav členské základny k 31. 12.
2016 byl 300 členů, ke dnešnímu dni máme 302 členů.
Pokračujeme i v tomto roce v návštěvách u členů, kteří se dožívají
významného životního jubilea. V loňském roce jsme navštívili celkem 18 členů,
v letošním roce jich bude 26.
Výkonný výbor chce zdůraznit, že naše dobrovolná práce a úsilí, které
dáváme všichni do života této organizace, přináší své ovoce jak v podobě zábavy a
upevňování kamarádství a sousedských vztahů, tak i v soudržnosti této naší malé
vesničky, střediskové. A to není marná věc.
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Na závěr mi dovolte, abych jménem Výkonného výboru vyjádřil
přesvědčení, že úkoly a akce dané plánem práce budou na další VH 2018
hodnoceny jako splněné.
Děkuji za pozornost.
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