
Znróva o činnosti TJ Sokol Kerhartice
(pro VH konanou dne 16.3.2009)

Yážení přítomní, váženi hosté,

byl jsem pověřen výborem naší TJ přednést na dnešním jednání VH zprávu o činnosti za
rok 2008 od poslední valné hromady.

Výbor se od poslední valné hromady konané dne 3.3.2008 do dnešního dne sešel celkem
10x. z kaŽdého zasedání byl vyhotoven zápis jednání a účast byla v průměru 680Á tak,jako v
roce předešlém.

Výbor se především zabýval činnostmi pro podporu jednotlivých odborností. Samotnou
činností odbomostí se zabývají cvičitelé a vývoření prostředí pro jejich dobré fungování bylo
předmětem všech jednání výborů. o jednotlivých vý.sledcích odbomostí, jejich činnosti a
pláneqh se dozvíte z následujících.příspěvků.

Zák|adní činností výboru bylo, je a bude technicko-ekonomické zajištění provozu celé TJ.
které především spočívá v:
1. udrŽení a zajištění provozu sokolovny vč. oprav
2. zajištění financování provozu sokolovny a celé TJ

SOKOLOVNA:
V průběhu loňského roku došlo k zásadní obnově povrchu parket na sále tělocvičny a

podlah v hospodě.
oprava podlahy v tělocvičně proběhla o pržudninách a byla ukončena k 15.9. Spočívala v

opravě zničených míst podkladu parket' opravě a ýměně parket. broušení a finální lakování.
Práce 5pojené s broušením a lajnováním byly provedené brigádnicky našimi členy v celkovém
počtu l50 hodin a to jmenovitě:
Jiří Bureš, Petr Homíček, ondřej Kolář' Jan Beneš, Jiří Roušavý st. a ml., Petr Ent, Milan
Hanik' Jan Duffek, Zdeněk Duffek ml, David Pešek, Miroslav a Pavel Mikulecký, Míla
Kubový, Vladimír Ent a o úklid se postarala Lenka Horníčková a Monika Skalická.

oprava podlahy v hospodě spočívala ve zrušení staré parketové podlahy, vyrovnání
podkladu, betonování se zpevňovacími sítěmi a finální pokládce lina. Práce byly provedeny,
mimo lina, našimi členy, ale i nečleny v celkovém počtu 226hodinjmenovitě:
Tomáš Fišar, Karel Hanus, Milan a Martin Bajer, Jaroslav a Milan Pávek, Václav Lukesle,
Pavel Grinvald" Miroslav Vik a Josef Badač.

Profesionální práci odvedla firma pana Turka z LanŠkrouna.
Celková hodnota všech oprav podlah by|a I75 tis. Kč financována zčásti získanými

dotacemi zKraje Pardubice - 70 tis., Župy Pippichovy 20 tis. a Města Ústí nad orlicí 17 tis..
Zbývajicí část byla z vlastních zdrojů TJ.

Béžný provoz:
1. Média

- elektřina a voda se ve sých spotřebách stabilizovala na úrovni 28, resp. 25 tis. Kč za
rok.

- plyn - bohuŽel nejvíce problematická a nejnákladnější položka' I přes úsporná opatření
při nastavení teploty vy'tápěných prostor tělocvičny se vyúčtování zvýšilo o irárůsty cen od
dodavatele Východočeské plynárenské. Cena za m3 se zvýšila z ceny oproti 1. čtvrtletní o
360Á a průměrně pak o 25,Á. Yzh|edem k nadále neúnosnému stavu spotřeb přijal výbor
jednoty následující rozhodnutí. Prioritní opravou pro rok 2009 se stává zateplení půdních
prostor a zateplení kopilitů v tělocvičně. Cílem je sníŽení energetické náročnosti otopu.
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2. Další opravy provedené v roce 2008
a) Sprchy - byl vyměněn směšovací ventil s minimálním dopadem na funkčnost, nicméně

v současné omezené možnosti financí nerealizovatelné - předpoklad až na zák|adě
dotace.

b) V souvislosti s opravou podlahy došlo k výměně radiátoru na straně ke sprchám a
opravě na pódiu, došlo k přemístění Žebřin pod balkon.

c) Svépomocí bylo umístěno za mÍíž náŤadí pro zapůjčování venkovního antukového
hřiště.

3. Pořízení vybavení
Díky sponzorským darům a dotacím se podařilo pořídit (nebo opravit) vybavení v hodnotě
l8 t i s .  Kč.

JiŽ dva roky spíše nefunguje kniha oprav. opravy zjištěné jsou dle možností rea|izovány.
Je třeba ovšem zdttaznit, pokud někdo zaviní Škodu je povinen si zajistit opravu na vlastní
náklady!

Byl schválen provozní řád sokolovny, který byl vydán a vyvěšen u vchodu do tělocvičny.

Hospoda:
Nedílnou součástí naší Sokolovny je i hospoda, která je (a to doufám není třeba

zdirazřlovat) jedním z hlavních zdrojů financování jejího provozu. Mimo provedené opravy
podlah bylo přistoupeno k navýšení nájmu o inflaci vyhlášenou ČNB za rok 2008 ve výŠi
6,3'yo.

Finance a ekonomika:
Právidelně se výbor Seznamoval se stavem pokladny a účtů, přičemŽ porovnával vývoj se

schváleným rozpočtem TJ. HospodáŤ má připravenu zprávu o hospodaření a rozpočet pro rok
2009. Zjednodušeně však můŽeme konstatovat, že návrh rozpočtu se podařilo udrŽet, podařilo
profinancovat opravu hospody a díly dotacím oplavu podlahy sálu tělocvičny. TrŽbý za rok
2008 byly 496 a náklady 529 tis' Kč. Výbor dbal na to, aby každá dotace byla vyčerpána
účelně a směřovala do sloŽky, pro kterou byla určena. Samostatnou poloŽkou se staly náklady
a výnosy pro sportovní činnosti oddílu volejbalu a jejich součet je vyrovnaný.

Pro informaci isme obdrŽeli zarok 2008 tyto dotac

Výbor vzhledem k dosaŽeným dotacím nebyl nucen sáhnout k navýšení členských
příspěvků pro rok 2OO9, nicméně se rozhodl vypsat k členství i povinnost odpracování
brigáftrických hodin. BohuŽel provoz tělocvičny a venkovních hřišť vyŽaduje pravidelnou

1

( (.*-_-

ro lnlormacl lsm r za e
MěU Ustí nad or|icí Provoz a údrŽba tě|ocvičny-

plyn,elektr.,voda
57 000'00 Kč

MěU Ustí nad or|icí Náiemné tě|ocvičen-vo|eibaI d r.' 'A' ' 10 000.00 Kč
MěU Ustí nad or|icí Věcné cenv do turnaiů - voleiba| 5 000.00 Kč
Pardubický kra Ud rŽba tě|ových ov nÝ ch zařÍzen í-pod |a ha 70 000.00 Kč
PardubickÝ kra Sport pro děti 10 000'00 Kč
PardubickÝ kra Volejba|ový oddí| 15 000'00 Kč
Sokol-Zupa PippichovaUd rŽba tě|ových ov nÝ ch zařízen í-pod |aha 20 000'00 Kč
Sokol-Zupa PippichovaPodpora sport pro VšechnV 800.00 Kč
Sokol-Zupa PippichovaPro sportovní oddí|v - vo|eiba| 1 500,00 Kč
Sokol-Zupa PiopichovaVvbavení tě|ocvičen 10 000'00 Kč
Sokol-Zuoa PiooichovaProvoz MSMT 12 000'00 Kč
Sokol-Zupa Pippichovaopravy, údrŽba MF 13 000.00 Kč
CELKEM 224 300.00 Kč



údrŽbu, která by při nákupu těchto sluŽeb stála příliš prostředků na které v současné době naše
TJ nemá' Toto opatření by mělo pomoci i při běŽnýclr opravách zaŤizeníTJ.

Plán
Vzhledem k neúnosné situaci ve spotřebě médií a především plynu nelze v rámci běŽného
hospodaření plánovat jakoukoli oplavu z vlastních prostředků.
V rámci Znovu navrhovaného v1novnaného hospodaření jsou připraveny akce pro nejbliŽší
období. vše ovšem zá|eži na získání dotací:

A.. Zatep|ení budovy sokolovny
Zatep|ení předpokládáme v celkové hodnotě cca 50 tis.. spočívající v poloŽení izolace na

strop tělocvičny a připevnění izolačních polykarbonátových desek na kopility v tělocvičně.
Předpokládáme vše v rámci plánovaných brigádnických hodin.

Y zá|oze máme projekt výměny kotlů, který čeká na vypsání vhodného dotačního titulu a
který by nrěl umožnit další významé úspory na spotřeby plynu.

B: Výstavba nového víceúčelového multifunkčního hřiště pro děti a dospělé
Již v prosincovém zpravodaji jsme zveřejnili předběŽný návrh rea|izace výstavby

víceúčelového multifunkčního hřiště. Celý projekt je postaven na profinancování dotacerni z
vŠNar ve výši 3.4 mil. a z fondů Města Ustí nad orlicí ve výši 800 tis. Kč a Kraje Pardubice
250 tis. Kč. Všechny Žádosti by|y zpracovány v souladu s podmínkami, nicméně jejich

vyřízení se očekává zhruba do konce dubna.
Technicky je hřiště navrženo do prostor vedle fotbalového hřiště, na místě půr'odního

škvárového a současného ''parkuru''. Pozemek máme pronajat od města na 16 let. Samotné
hřiště by mohlo bý svými rozměry vyuŽitelné pro tenis, volejbal, tbtbal, basketbal a další
míčové spor1y. Povrch je prozatím navrŽen a schválen zástupci jednotlivých složek T.T - umělá
tráva yysypaná křemičitým pískem. Jakou součást hřiště s umělým povrchem je navrŽen i
beach-volejbalový kurt. Vedle hřiště je navrŽen dětský kout s prolézačkami a houpačkami. Na
přilehlém pozemku je parkoviště pro 15 osobních aut.

Podrobný popis je součástí technické zprávy, kterou vypracovala projekční kancelář
Žízkov a.ie k dispozici k nahlédnutí.

C: Výborem byl schválen plán běžných oprav - prakticky všechny, které nemohly
proběhnout z důvodu nedostatktr ťlnančních prostředků.
l. oprava hromosvodů
2. Oprava sprch
3. Malování šaten a chodby
Bylo splněno - oprava podlahy sálu tělocvičny, podlah hospody, drobné opravy nářadní a
dokoupení.

D: Dotace . žádosti
Poskytovatel Titul Dotace

MěU Ustí nad orlici Provoz a údrŽba tě|ocvičny-
plyn,elektr.,voda

40 000.00 Kč

MěU Ustí nad or|ici Náiemné tělocvičen-vo|eibaI dr.' 'A' ' 15 000.00 Kč
MěU Ustí nad or|icí Věcné cenv do turnaiů . vo|eibal 5 000.00 Kč
MěU Ustí nad orlicí Voleibal - činnost 10 000"00 Kč
MěU Ustí nad or|ici NHTO 5 000'00 Kč
MěU Ustí nad or|icÍ Stanování 5 000.00 Kč
Pardubický krai Podpora činnosti oddí|u voleibaIu 19 000.00 Kč
PardubickÝ kra NHTO 10 000"00 Kč
PardubickÝ kra Mu|tifunkčni hřiště pro děti a dospělé 250 000.00 Kč
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Pardubický krai Multifunkční hřiště pro děti a dospě|é 3 400 000.00 Kč
Sokol-Zupa Pippichova Opravy 20 000.00 Kč
Sokol-Zupa Pippichova Podpora sport pro všechny 700'00 Kč
Sokol-Zupa Piopichova Pro sportovní oddí|v - vo|eiba| 1 200.00 Kč

SELKEM 3 780 900.00 Kč

Další prolrlematika

BohuŽel se současnému výboru nepodařilo prosadit s dostatečným předstihem výběr
známek. Prosíme tedy všechny členy a představitele jednotlivých sloŽek TJ o maximální
spolupráci.

Z loňského roku bych chtěl vyzdvihnout novou aktivitu všestrannosti a to konkrétně práci
s těmi nejmenšími - vzniklo nové cvičení, které má skutečně velmi dobrou odezvu -
poděkování patŤi především Lence Horníčkové. V rámci této činnosti se téŽ opět podařilo
uspořádat třídenní výlet pro děti.

Dalším velmi významným počinem bylo uspořádání prvního ročníku Novohradské 70,
která ,počtem 280 účastníků překročila naše očekávání. Bohužel následně zemřel její
zakladatel ing. František Mejdr, který prakticky celou akci připravil. Na jeho počest se výbor
rozhodl pokračovat i v letošním roce s podtitulem Memoriál Františka Mejdra.

Redakční rada připravila další dvě čísla Sokolských ohlasů, byla provozována vývěsní
skříňka a stránky naší TJ, kde se pravidelně zveřejňují zápisy z'jednáni výboru.

Mimo jmenované dále výbor řešil záleŽitosti, jako rozvrh hodin, výběry známek, Seznamy
klíčů" pronájmy prostor. rer,ize, uklid. daňovott a účetní problematiku. inventarizací. úřední
styk s,Župou,výkazy, účast na VH Župy, spolupráce s osadním výborem apod.

Záv&em bych rád poděkoval za sebe členům lýboru za aktivni spolupráci v loňkém roce.
Patří dík i všem těm členům, kteří se aktivně podílely na činnosti celé TJ.

Chtěl bych zároveň upozornit na to, že vstupujeme do posledního roku fungování
současného výboru a požádat Vás členy, o promyšlení další budoucnosti naší TJ a jejího
případného personálního zaj ištění.

Do budoucna si přeji pro nás všechny a naši TJ méně starostí s chodem a více radostí ve
sportovním vyžiti.

Dne: 16.3.2009
Daniel Róssler

Děkuji za pozornost.
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