Z Á P I S ze XIX. volební valné hromady TJ Sokol Litovel, konané dne
12 února 2019
Přítomni: dle prezenční listiny 30 delegátů členů TJ Sokol Litovel
Hosté za Město Litovel –
Viktor Kohout – starosta
- Mgr. Lubomír Broza - místostarosta
1)

Schůzi vedl starosta TJ Sokol br. Mgr. Spurník. Přečetl program valné
hromady – byl schválen bez připomínek.
2) Navržena zapisovatelka ses. Ing. Jančí, hlasováním schválena.
3) Navržena mandátová, návrhová a volební komise – schváleni ses. Ing.
Buchtová; Ing. Jančí a Ing. Bednář.
4) Zpráva jednatele a kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady –
ses. Ing. Jančí.
5) Zpráva ekonomky – ses. Gottwaldová.
6) Zpráva kontrolní komise – ses. Prucková.
7) Zpráva náčelnice a náčelníka – ses. Machalová, br. Dvořák.
8) Zpráva tenisového oddílu – br. Ing. Bednář.
Informuje se u vedení města na způsob využívání nově vybudovaného
kurtu u nádraží Litovel – město. Starosta V. Kohout sděluje, že
v současné době je dodělána 1. etapa, zažádáno o dotaci na 2. část
- vybudování sprch a zázemí. Informuje, že kurty nebudou sloužit
jednomu sportovnímu zařízení (např. TJ Tatran Litovel), ale všem,
vč. veřejnosti. Pravidla pro pronájem budou teprve doladěna.
9) Zpráva oddílu badmintonu – br. Ing. Drešr.
Informuje o činnosti a pravidelné účasti na vánočním turnaji, který
pořádá Ing. V. Habermann.
10) Zpráva oddílu věrné gardy – br. Gottfried.
Informuje o úbytku členů. V současné době cvičit nechodí, průměrný
věk je 81 let. Nejmladší člen dosáhne v letošním roce věku 80 let.
11) Zpráva divadelního odboru – br. Linduška a br. Šmíd.
Informují o úspěchu autorské hry M. Schmalze „SOKL“, toto
představení se stále hraje, mají nasmlouvané vystoupení v Jevíčku,
Němčicích a ve Václavově.
V letošním roce dojde i k repríze hry P. Lindušky „Vinnetou, aneb
poslední ústřel“.

Na podzim 2019 je plánována autorská hra Z. Šmída „Pojďte se bát“.
Režisérem je M. Rakowski a do hry budou zapojeny nové tváře. Cílem
autora je získat do ochotnického souboru mladší herce.
Na přelom roku 2019/2020 je naplánován „minifestival divadel“ při
příležitosti 20 let obnovení činnosti ochotnického divadla a stého
výročí narození zakládajících litovelských ochotníků Flasara, Jünglinga
a Urbáška.
Na závěr br. Linduška sděluje, že ochotníkům chybí zvukař a žádá
zúčastněné o spolupráci k jeho sehnání.
12) Slovo předáno zástupcům Města Litovel
V. Kohout - starosta města
- poděkoval za činnost výboru TJ Sokol Litovel i všem cvičitelům
- sděluje, že v rozpočtu města jsou vyčleněny prostředky ve výši 2 mil.
Kč na projektovou dokumentaci nové sportovní haly, která je
plánována u sokolovny. Případné stavební úpravy a stavba by
částečně zničila současnou „bránu borců“. Rozpočet na novou halu
činí 64 mil. Kč, ale dotační titul je vypsán pro města s počtem obyvatel
vyšším než 10 tis. Kč. A to Litovel zatím nesplňuje.
Mgr. Lubomír Broza – místostarosta města
-dodává, že realizace nové haly proběhne za příznivých podmínek
nejdříve v roce 2021
13) Diskuse a občerstvení.
Starosta M. Spurník žádá zástupce města, aby členové výboru byli
přizváni na jednání, týkající se výstavby nové haly a vnitřních dispozic.
Ses. Smékalová se dotazuje, zda budou v rámci výstavby haly řešeny
i šatny. Na toto téma proběhla výměna názorů, se šatnami se počítá.
Starosta Města Litovel sděluje, že oprava šaten měla proběhnout již
s plánovanou výstavbou kuželny, která ale nakonec nebyla zahájena.
Ing. Jančí, podpořena ostatními zúčastněnými, žádá zástupce města,
zda by nebylo možné šatny opravit již nyní alespoň provizorně, neboť
zvláště v zimních měsících je převlékání před tělocvičnou neúnosné.
Jednak je zde zima, mokro a neosobní prostředí. Některé složky se
převlékají v malém sále, ale poté ruší následující cvičební hodiny.
Starosta V. Kohout přislíbil, že situaci prověří.

14) Volby činovníků.
Valná hromada zvolila na tříleté období
1. starosta: Mirko Spurník
2. místostarosta: Dana Buchtová
3. jednatel: Ilona Jančí
4. hospodář: Ludmila Gottwaldová
5. náčelník: David Dvořák
6. náčelnice: Vlasta Machalová
7. předseda odboru sportu: Marek Bednář
8. vzdělavatel: Pavel Soldán
9. předseda kontrolní komise: Eva Prucková
10.členové kontrolní komise: Veronika Jančí, Jaromír Dohnálek
11.vyslanci na valnou hromadu župy: Mirko Spurník, David Dvořák
12.náhradníci vyslanců na valnou hromadu župy: Marek Bednář, Ludmila
Gottwaldová
15) Ses. Ing. Jančí přednesla návrh usnesení (viz příloha), schválen bez
připomínek.
16) Závěr – starosta TJ Sokol br. Mgr. Spurník poděkoval všem delegátům
a hostům za účast.

Zapsala: Ing. Ilona Jančí
Zápis ověřil : Mgr. Mirko Spurník

