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Zpráva předsedy spolku Sokol Lodenice 

za uplynulé období 

 

pro  Valnou  hromadu  Sokol  Lodenice 

konané  dne  20. června  2020 

 

 

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. 

Současně s tím a na základě připomínky členů spolku jsou zápisy volně přístupné 

na našich stránkách www.sokol-lodenice.cz.  

 

Dovolte mi, abych Vás seznámil s našimi akcemi od minulé Valné hromady: 

- 1. 6. – Dětský den 

- 29. 6. – Memoriál Miroslava Šímy – nohejbalová turnaj – 14. ročník 

- 3. 8. – Memoriál Jiřího Pošmourného – fotbalový turnaj – 18. ročník 

- 24. – 25. 8. – Praha versus Londýn – dvoudenní klání ve volejbale 

- 31. 8. – Loučení s prázdninami 

- 28. 9. – Svatováclavské posezení 

- 25. 10. – Posvícenská zábava – Černý brejle 

-  28. 10. – Pěkná hodinka 

- 7. 12. – Velká Mikulášská nadílka pro děti a následně i pro dospělé 

- 21. 12. – Vánoční pochod Tuchlovice – Lodenice  

- 31. 12. – Loučení s rokem 2018 

 

http://www.sokol-lodenice.cz/
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- 10. 1. 2019 – Country bál s Buštěhradskými šťabajznami 

- 18. 1. – Lednové krmení zvířátek s opékáním špekáčků – nultý ročník 

- 25. 1. – Večer s českou písničkou 

- 1. 2. – Odpoledne s boxem pod patronací Míry Juny juniora 

- 8. 2. – Dětský maškarní bál s Bárou Ladrovou z rádia Relax – 1. ročník 

- 28. 2. – Divadlo Lány – „CHODÍ PEŠEK OKOLO“ 

 

Dále potom: 

- Říjen a duben – brigády na železný šrot 

- Listopad – brigáda na dříví na topení v sále Sokolovny 

 

Bohužel, příchod COVID-19 a související vládní opatření nám znemožnily naše 

další akce. Museli jsme zrušit: 

- Josefovské posezení 

- Velikonoční zábavu 

- tradiční pálení Čarodějnic 

- a také Dětský den na hřišti za Sokolovnou. Dětský den se měl konat už 

v době rozvolňování pravidel nastavených vládou České republiky, ale 

nemohli bychom dodržet všechna opatření vládou nařízená. 

 

I dnešní datum je pro konání našich Valných hromad neobvyklé, vždy jsme se 

snažili dělat Valnou hromadu v rozpětí duben – květen. 

Rádi uděláme ještě jednu akci pro děti, kde se pokusíme spojit zrušené akce 

jako jsou Čarodějnice, Dětský den, atd... Termínově možná v průběhu prázdnin, 

ještě se ve výboru domluvíme. 

 

O činnosti a hlavně výsledcích a umístění našeho HC Lodenice v Odborářské 

soutěži v Rakovníku Vás bude informovat Jan Černý v samostatném bodě 

programu Valné hromady. 
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Vrátím se zpět k hodnocení života a práce našeho spolku. Výkonný výbor moc 

rád děkuje Vám všem za hmotné či finanční dary. V první řadě chceme poděkovat 

OÚ našich obcí za významnou finanční podporu pro naši účast v hokejové 

odborářské soutěži, stejně tak děkujeme za finanční pomoc při dalších akcích, 

zejména akce pro děti. Za finanční i materiální pomoc děkujeme také Antonínu 

Hajzlerovi. Za významnou pomoc patří velké poděkování Petrovi Rybovi, Pavlovi 

Novákovi, Martinovi Ryssovi, Tomáši Suchému, Mírovi Loskotovi a Mírovi 

Rohlovi. 

  

Byli bychom rádi, pokud by přízeň tito sponzoři zachovali dál, čímž by nám 

pomohli v plněné našich úkolů. 

 

V oblasti péče o majetek bychom chtěli připomenout úsilí našich členů na 

údržbě interiéru naší Sokolovny. Tady je potřebné znovu říci nahlas děkujeme. 

Stejně tak účast na brigádách například na dříví atd…. Veliké poděkování patří 

našim členům z hokejového oddílu, moc nám pomohli s finálními úpravami 

interiéru, hlavně kuchyně a skladů v zadním traktu. 

 

Za posledních 5 let jsme investovali do oprav a údržby Sokolovny, díky 

dotacím a našim sponzorům, hodnoty vyčíslené na víc jak 700.000 Kč. A to 

opravdu není málo. Nyní Vás seznámím s plánem investic pro budoucí 

období. Jedná se zhodnocení našeho společného majetku, částky nejsou ještě 

všechny vyčíslené, podle stavu v pokladně a na bankovním účtu budeme 

určovat i termíny akcí: 

- dokončení rekonstrukce interiéru, budování skladu v přísálí 

- instalace dětských atrakcí na hřišti za Sokolovnou 

- malování sálu 

- napojení na kanalizaci 

- venkovní dveře na dámské toalety 
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- oboje nové dveře v šenku 

- skříň na galerii  

- fasáda – není na konci tohoto seznamu z důvodu nízké priority, ale 

chceme ji realizovat až bude hotová kanalizace v obci  

 

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.  

 

Vážení přátelé, nebudu jmenovat sportovní a společenské akce pro 

následujíc období, více – méně je ten základ stejný a většinu našich akcí už 

můžeme nazývat jako akce tradiční. Jen chci zdůraznit, že tyto akce jsou v plánu 

práce, který bude na vývěsce Sokola Lodenice a v šenkovně – Sokolovny a nově je 

plán presentovaný na našich internetových stránkách www.sokol-lodenice.cz , 

které pro nás od letošní zimy spravuje Klára Suková.  

Změna administrátora se projevila velmi pozitivně, jak asi můžou posoudit 

ti, kteří naše stránky navštěvují.  

 

Rád bych vás ještě seznámil s čísly členské základny. Jsme rádi, že v našich 

řadách jsou lidé z různých regionů Československa. Stav členské základny k 31. 

12. 2018 byl 347 členů, k 31. 12. 2019 jsme měli 357 členů, ke dnešnímu dni 

máme 359 členů.  

 

Pokračujeme i v tomto roce předáním dárkových balíčků těm, kteří se 

dožívají významného životního jubilea. V loňském roce jsme předali balíčky 

celkem 24 členům, v letošním roce jich bude 27. Tady musíme poděkovat za 

skvělou spolupráci paní Romaně Juppové, která nám připravuje dárkové balíčky 

pro naše oslavence. 
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Výkonný výbor chce zdůraznit, že naše dobrovolná práce a úsilí, které 

dáváme všichni do života tohoto spolku, přináší své ovoce jak v podobě zábavy a  

upevňování kamarádství a sousedských vztahů, tak i v soudržnosti této našich obcí. 

 

 Na závěr mi dovolte, abych jménem Výkonného výboru vyjádřil 

přesvědčení, že úkoly a akce dané plánem práce budou na další VH 2021 

hodnoceny jako splněné. 

 

 Jako úplnou tečku za mojí zprávou mi dovolte, abych pěkně sportovně 

poděkoval nejaktivnějším členům Výkonného výboru, a to Mírovi Junovi a 

Milanovi Rubešovi – hoši děkujem...        

 

Děkuji za pozornost. 


