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Zpráva Výkonného výboru   

o činnosti Sokol Lodenice 
 

pro Valnou hromadu Sokol Lodenice 

konané dne 7. Května 2016 
 

 

 

Vážené dámy a pánové, vážení hosté, přátelé 
 

 

Výkonný výbor Sokola Lodenice se scházel v uplynulém období 

pravidelně jeden krát měsíčně. Účast všech členů VV je doložena 

zápisy. Řídící činnost VV přispěla ke zdárnému řízení činnosti celé 

organizace.  
 

Dovolte mi, abych vás seznámil s plněním úkolů daných usnesením 

z poslední VH : 

 
 

1) Zorganizovat a zabezpečit práce při opravně Sokolovny 

    Termín : rok 2015 

    Odpovídá : Milan Rubeš a VV 

Tento úkol hodnotíme SPLNĚNO 

 

2) Zorganizovat a zabezpečit opravu střechy Sokolovny 

    Termín : do 30. 4. 2015 

    Odpovídá : Josef Libotovský 

      Hedvika Svěchotová 

Tento úkol hodnotíme SPLNĚNO 

 

3) Organizovat pravidelné dny úpravy fotbalového hřiště  

    Termín :  dle stavu hřiště 

    Odpovídá : vedení FO 

Tento úkol hodnotíme SPLNĚNO 

 

4) Zorganizovat sběr starého železa v obci 

    Termín :  do 25. 4. 2015  

    Odpovídá :  Miloslav Líbrcajt 

      Miroslav Juna 

Tento úkol hodnotíme SPLNĚNO 
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V další části hodnocení života a práce naší organizace by rád VV 

poděkoval vám všem za hmotné či finanční dary. V první řadě chceme 

poděkovat Středočeskému kraji, který nám schválil ze Středočeského 

fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence vysokou 

dotaci pro úspěšnou opravu naší Sokolovny, dále děkujeme OÚ našich 

obcí za významnou finanční podporu pro naši účast ve fotbalové okresní 

soutěži, dále všem dárcům, kteří finančně podpořili náš úmysl a cíl 

opravit naší Sokolovnu.    

Děkujeme i dalším našim dalším sponzorům za příspěvky na činnost i za 

materiálové dary.  

 

 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 výkon 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, dále zábavy v sále Sokolovny. Poděkování Markovi Hůlovi 

za jeho skvělé nekonvenční společenské večery. Děkujeme všem, kteří 

věnují hodnotné příspěvky do zvláštních meziher, které se konají během 

těchto kulturních večerů. 

V plánech práce na rok 2016 máme i drobnější akce, které 

přispívají k soudržnosti našich členů a příznivců. VV tímto děkuje všem 

občanům za poskytnutý železný odpad, ten letošní byl 25. 4. a utržené 

peníze nám pomohou v plnění cílů a úkolů pro tento rok.  

Na tuto akci propůjčuje Miloslav Fišer svůj traktor s valníkem.  

Děkujeme jemu i všem ostatním, kteří se fyzicky těchto akcí účastní. 

Děkujeme i za traktor s valníkem Mildovi Líbrcajtovi, který je zapůjčuje 

pro potřeby přepravy dřeva na populární táboráky.  

 

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.  
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Abych nezapomněl na akce pro děti, znáte je všichni a patří svojí velkou 

účastí k nejlepším akcím během roku. 

 

Vážení přátelé, nebudu opakovat nejdůležitější akce pro tento rok. 

Jen chci zdůraznit, že tyto akce jsou v plánu práce, který je na vývěsce 

Sokola Lodenice, na vývěsce OÚ Mšecké Žehrovice, dále v našem 

PRIORU a v šenkovně Sokolovny, Plán je také uvedený na našich 

Web.stránkách, které bude pro Sokol Lodenice spravuje Marek Hůla. 

 

Rádi bychom nás ještě seznámili s čísly členské základny. 

Konstatujeme, že v našich řadách jsou lidé z různých regionů Česka. 

Stav členské základny k 31. 12. 2015 byl 300 členů, k dnešnímu dni 

máme 284 členů.  

Budeme pokračovat i v tomto roce v návštěvách u členů, kteří se 

dožívají významného životního jubilea. V loňském roce jsme navštívili 

celkem 26 členů, v letošním roce jich bude 16. 

 

VV chce zdůraznit, že naše dobrovolná práce a úsilí, které dáváme 

všichni do života této organizace, přináší své ovoce v podobě zábavy a 

upevňování kamarádství a sousedských vztahů.  

 Na závěr mi dovolte, abych jménem VV vyjádřil přesvědčení, že 

úkoly a akce daných plánem práce budou na další VH 2017 hodnoceny 

jako splněné. 

 

Děkuji za pozornost. 


