
Zpráva o činnosti TJ Sokol Čelechovice na Hané 
za rok 2010 

(pro jednání valné hromady dne 25. 3. 2011) 
 

 Vážené sestry, vážení bratři scházíme se opět po roce, abychom zhodnotili 
činnost za uplynulý rok, současný stav naší TJ a také abychom si nastínili úkoly a 
cíle, ke kterým bychom měli směřovat v příštích měsících. Ale pojďme se již podívat 
na uplynulé období.  
 Minulá valná hromada se konala 19. března 2010.  
Od této valné hromady pracoval výbor TJ ve složení: starosta – Ladislav Doseděl, 
místostarosta – Ing. Ivo Kotrle, jednatelka – Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová, pokladní – 
Alena Opluštilová, hospodářka – Blanka Brídlová, náčelníci - Mgr. Milada 
Dosedělová a Vladislav Dostál, členové – Mgr. Alena Adamová, Ing.Zdeněk Dokulil, 
Jiří Janeček, Ilona Novotná, Ivana Voždová. Výbor se scházel pravidelně 1x měsíčně 
vyjma prázdninových měsíců července a srpna. Některých jednání výboru se 
zúčastnil i předseda revizní komise bratr Jiří Dostál a svými radami a náměty byl 
nápomocen práci výboru. Na svých jednáních výbor řešil úkoly spojené se zajištěním 
cvičebního roku, organizačně připravoval sportovní, společenské i kulturní akce naší 
jednoty, o kterých bude podrobněji hovořit ve své zprávě sestra náčelnice. Ve 
druhém čtvrtletí loňského roku výbor řešil žádost Vodafonu o snížení nájmu za 
pozemek pod vysílací věží. K této žádosti se výbor postavil odmítavě a vyjádřil 
rozhodnutí trvat na nájemní smlouvě v nezměněné podobě. Ze strany Vodafonu již 
k další reakci nedošlo a nájemní vztah včetně výše a plateb nájemného zůstává 
nezměněn.  Jako každoroční pracovně náročný úkol jsme i v roce 2010 zvládli 
zorganizovat brigádu na podzimní úklid venkovního areálu Sokolovny a hrabání listí. 
Na brigádě se sešlo dostatečné množství členů a úkol byl zvládnut bezezbytku.  
Těmto lidem zde za odvedenou práci děkuji. Co říci k práci členů výboru? Jedná se o 
funkce dobrovolné, vykonávané na úkor vlastního volného času bez nároku na 
odměnu, což by však nemělo vést k nějakému polovičatému přístupu při plnění úkolů 
a povinností vyplývajících s přijaté funkce. Do práce ve výboru se zapojili všichni jeho 
členové podle svých možností a schopností. Za jejich práci jim tímto děkuji. Velmi 
významnou práci v naší TJ odvádějí cvičitelé či trenéři. Kvalita cvičitelského sboru 
v čele s náčelníkem a náčelnicí zásadně ovlivňuje dění v celé naší organizaci, vždyť 
sport a tělovýchova by měla tvořit základ naší činnosti. Proto i cvičitelům vyslovuji za 
jejich práci uznání a poděkování. 
 Loňský rok byl prvním rokem po rekonstrukci, kdy se provoz celé sokolovny 
řídil podle desetileté nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí Čelechovice a naší TJ. 
Myslím si, že nám ukázal životaschopnost této spolupráce. Z pohledu TJ byl rok 
2010 prvním rokem, kdy jsme si mohli oddychnou od stresujících obav, zda vůbec 
finančně nebo i technicky udržíme provoz Sokolovny, jako nezbytnou podmínku pro 
další rozvíjení našich aktivit. S potěšení mohu také konstatovat, že i ve změněných 
podmínkách má naše TJ dostatečný prostor pro využívání vnitřních i venkovních 
prostorů Sokolovny a myslím si, že se zlepšilo i využití sokolovny dalšími zájmovými 
skupinami obyvatel. (Například Sdružením rodičů a samotnou Základní školou, 
Krtečkem, MAS Region Haná.) Jako velmi dobrý nápad hodnotím zrealizovaný 
záměr starostky obce vytvořit u sokolovny dětské hřiště s průlezkami. Toto hřiště je 
v letních měsících bezesporu nejvyužívanější část areálu. Využívají jej po celý den 
nejen maminky s dětmi, ale na svých vycházkách i mateřská školka a také mladší 
žáci základní školy. Po rekonstrukci se též podařilo ku spokojenosti občanů obnovit 
tradiční nájemní využití kiosku pro letní občerstvení. Poněkud méně, než bych si přál 
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je využívaný prostor víceúčelového hřiště a oválu, ale i zde lze pozorovat oproti 
minulým letům nepatrné zvýšení zájmu například ze strany Základní školy. Komerčně 
je pak Sokolovna využívána k pronajímání jednotlivých částí zájemcům na sportovní 
či společenskou činnost, rodinné oslavy a svatby, ne však v takové míře, jak bychom 
si přáli. Ohlasy od nájemců po uskutečnění nájmů jsou vesměs pozitivní, přesto se 
budeme muset zamýšlet nad tím, jak nabídku v této oblasti zatraktivnit. Úplně 
nejdůležitější však je, že Sokolovna není mrtvou stavbou, ale je každodenně 
oživována cvičením a jinými aktivitami. Velmi mne těší zájem mladých o hodiny 
cvičení, které řídí cvičitelka Alena Opluštilová, které tímto děkuji. Zájem o tato cvičení 
je tak velký, že jí v hodinách vypomáhá náčelnice Milada Dosedělová a někdy i další 
cvičitel Tomáš Doseděl, tak aby i přes velký počet cvičenců mohl být program cvičení 
plnohodnotný. Již tradičně na výbornou funguje oddíl malé kopané pod vedením 
Pepy Spanilého. Také mu děkuji. Pozoruji i větší zájem o hodiny cvičení mladších 
žen pod vedením cvičitelek Moniky Kotrlové a Kateřiny Suchánkové. Obvyklým 
způsobem pak fungují florbalisté, volejbalisté i orientační běžci.  Co se v loňském 
roce nepodařilo? Například rozběhnout cvičení rodičů a dětí, potíže byly nejdříve se 
zajištěním cvičitelky a také s malým zájmem rodičů. Tak snad se to podaří 
v nadcházejícím období. Možná by to mohla být výzva ke spolupráci pro mateřské 
centrum krteček. Bylo by toho jistě ještě hodně toho, o čem by se dalo hovořit, 
nemálo nám toho jistě poví zpráva náčelníků a ostatní následující zprávy.  
 Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům naší jednoty bez rozdílu 
toho, zda se jedná o aktivitu sportovní, kulturní, organizační či pracovní – všem 
sestrám a bratrům, kterým není budoucnost sokolského hnutí lhostejná. A věřím, že i 
ti méně aktivní přispějí svým dílem ke zdaru našeho počínání. 
 
 
 
 V Čelechovicích na Hané dne 25. 3. 2011          Ladislav  Doseděl 
                       starosta TJ 
 

 
         

   


