
Z     Á P I S     z XVIII. valné hromady TJ Sokol Litovel, konané dne 15. února 2018

Přítomni: dle prezenční listiny 30 delegátů, členů TJ Sokol Litovel

Hosté: za Město Litovel – Viktor Kohout – místostarosta

1) Schůzi vedl starosta TJ Sokol br. Mgr. Spurník. Přečetl program valné
hromady – byl schválen bez připomínek.

2) Navržena zapisovatelka ses. Ing. Jančí,  ověřovatelka zápisu ses. Ing.
Buchtová -  hlasováním schváleno.

3) Navržena mandátová a návrhová komise – schváleny ses. Buchtová,
ses. Ing. Jančí a br. Dvořák.

4) Zpráva starosty TJ Litovel – br. Mgr. Spurník.
5) Zpráva jednatele a kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady

 – ses. Ing. Jančí.
6) Zpráva ekonomky – ses. Gottwaldová.
7) Zpráva kontrolní komise – ses. Prucková.
8) Zpráva náčelnice a náčelníka – ses. Machalová, br. Dvořák. 
9) Zpráva oddílu slet. cvičení Rodiče s dětmi– ses. Mgr.Faltusová
10) Zpráva tenisového oddílu – br. Ing. Bednář.
11) Zpráva badmintonového oddílu – br. Ing. Drešr
12) Zpráva divadelního odboru – br. Linduška a br. Šmíd

Informace o úspěchu hry „Co skrýval hrad v Karpatech“ režisérky J.
Burešové,  premiéra  proběhla  v dubnu  2017  a  „Vinnetou  aneb
poslední  ústřel“,  režiséra  P.  Lindušky,  jejíž  premiéra  proběhla
v listopadu 2017. V partnerském městě Revúca byla představena hra
„Furt furianti“.
Plán divadelního odboru: 
- Br.  MUDr.  Schmalz  připravuje  autorskou  hru  „SOKL“,  jejíž

uvedení  je  plánováno  na  říjen  2018  v souvislosti  se  stým
výročím založení Československého státu

- br. Šmíd – pracuje na vlastní hře s detektivním zaměřením.

13) Hlasování o rozpočtu TJ – pro 30; proti 0, zdržel se 0  -  tj. 100 %
14) Hlasování o výši členských příspěvků – pro 30, proti 0, zdržel se 0 – 

     tj. 100%.
15) Diskuze – občerstvení.



Viktor Kohout - místostarosta Města Litovel
- Sdělil,  že  v současné  době  se  jedná  o  stavbě  a  umístění

tréninkové  haly  V jednání  jsou  4  varianty  pro  umístění  –  
u  fotbalového  stadionu,  u  koupaliště,  u  ZŠ  Jungmannova
 a u sokolovny.

- Informoval  o  akci  „Hry  bez  hranic“,  která  se  má  konat  
26. 5. 2018 v den plánovaného okrskového sletu v Litovli. Slíbil,
že se pokusí akci přesunout na jiný termín, případně zajistí, aby
bylo ukončení této akce nejpozději v 15 hod. tak, aby v tento
den mohlo proběhnout dle plánu i sletové vystoupení.

- Informoval také o plánu výstavby tenisového hřiště u vlakového
nádraží Litovel – Město.

Ses.  Vyhnálková –  připomíná,  že od května má vstoupit  v platnost
Zákon  o  ochraně  osobních  údajů  (GDPR)  a  v této  souvislosti
připomíná, že je nutné aktualizovat přihlášky do TJ.

16) Ses.  Ing.  Jančí  přednesla  návrh usnesení  (viz  příloha),  schválen bez
připomínek.

17)  Závěr – starosta TJ Sokol br. Mgr. Spurník poděkoval všem delegátům
a hostům za účast.

Zapsala:  Ing. Ilona Jančí

Zápis ověřila :  Ing. Dana Buchtová 


