
Výroční zpráva o.s. Tilia Liteň – rok 2013 
 

Členky občanského sdružení se sešly (rada, valná hromada, schůze) během roku 2013 celkem 5x 

(únor, květen, září, listopad) k diskutování a plánování další činnosti o.s.  

Od obce Liteň byla na rok 2013 přidělena dotace ve výši 6000 Kč, která byla využita na dovybavení 

herny v prostorách učiliště a pokrytí nákladů na pojištění. Za přispění nápomocných maminek byly 

vyzdobeny zdi v herně malbami postaviček z večerníčků a dětských pohádek, což přispělo 

přátelskému vzhledu prostor herny. 

Provoz herny každý čtvrtek od 9,30 – 11,30 hod. byl jedinou aktivitou, která zůstala v roce 2013 

zachována jako činnost o.s. Prostory herny jsou v symbolickém nájmu od obce za 1 Kč ročně, za 

energie o.s. platí 350 Kč měsíčně a to bez ohledu na to, zda je topná sezóna či nikoli. Tilia Liteň 

také platí pojištění proti škodě na majetku a zranění  návštěvníků ve výši 1800 Kč ročně.  

Občanské sdružení se stále potýká s nedostatkem personálních kapacit k zajištění různých 

zájmových aktivit, a to včetně zajištění provozu herny, které zůstávalo prakticky celý rok na paní 

Ivetě Sládkové, místopředsedkyni o.s. 

Z důvodu nedostatečného vytápění zůstala herna uzavřena na přelomu roku 2012-2013 (prosinec – 

únor?). Byl uplatňován odsouhlasený návrh, že členky o.s. neplatí vstup do herny, vstupné pro 

veřejnost zůstávalo 30 Kč/dítě. Návštěvnost se pohybovala v průměru 5 dětí na jeden čtvrtek, 

návštěvníci přijížděli z Litně, Bělče, Zadní Třebaně, Řevnic, Mořiny, Karlštejna. 

Rada o.s. odsouhlasila zavádění výtvarných a rukodělných aktivit, stejně jako krátká cvičeníčka 

(opičí dráha) nebo zpívánky za doprovodu nejrůznějších chrastidel, bubínků a jiných perkusních 

nástrojů. Převážná většina těchto aktivit probíhá za vedení paní Ivety Sládkové, s výpomocí paní 

Aleny Hupákové. Obě členky vykonávají tuto činnost zcela bezplatně.  

 

 

Seznam členek o.s. Tilia Liteň k prosinci 2013: 

 

Jindřiška Jelínková – předsedkyně 

Iveta Sládková – místopředsedkyně 

Alena Hupáková 

Marcela Mourečková 

Renata Rankinová 

Jana Jinková 

Lenka Jelenová 


