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

Yáženípřítomní,váženihosté,
byl jsem pověřen výborem našíTJ přednéstna dnešnímjednání VH zprávu o činnostiza
rok 2008 od poslednívalnéhromady.
Výbor se od poslednívalnéhromady konanédne 3.3.2008do dnešníhodne sešelcelkem
10x. z kaŽdéhozasedáníbyl vyhotoven zápis jednání a účastbyla v průměru680Á tak,jako v
roce předešlém.
Výbor se předevšímzabýval činnostmipro podporu jednotlivých odborností.Samotnou
činnostíodbomostíse zabývajícvičiteléa vývoření prostředípro jejich dobréfungováníbylo
předmětem všechjednání výborů.o jednotlivých vý.sledcíchodbomostí,jejich činnostia
pláneqh se dozvítez následujících.příspěvků.
Zák|adníčinnostívýboru bylo, je a bude technicko-ekonomickézajištěníprovozu celéTJ.
kterépředevšímspočíváv:
provozu sokolovnyvč.oprav
1. udrŽenía zajištění
2. zajištěnífinancováníprovozu sokolovny a celéTJ
SOKOLOVNA:
V průběhuloňskéhoroku došlo k zásadní obnově povrchu parket na sále tělocvičny a
podlah v hospodě.
oprava podlahy v tělocvičněproběhlao pržudninácha byla ukončenak 15.9.Spočívalav
opravě zničenýchmístpodkladu parket' opravě a ýměně parket. broušenía finální lakování.
Práce 5pojenés broušeníma lajnovánímbyly provedenébrigádnicky našimičlenyv celkovém
počtul50 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 postaralaLenka Horníčkováa Monika Skalická.
oprava podlahy v hospodě spočívalave zrušenístaréparketovépodlahy, vyrovnání
podkladu, betonováníse zpevňovacímisítěmia finální pokládce lina. Práce byly provedeny,
mimo lina, našimičleny,ale i nečlenyv celkovémpočtu226hodinjmenovitě:
Tomáš Fišar, Karel Hanus, Milan a Martin Bajer, Jaroslav a Milan Pávek, Václav Lukesle,
Pavel Grinvald"Miroslav Vik a Josef Badač.
Profesionálnípráci 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 částbyla z vlastníchzdrojůTJ.
Béžnýprovoz:
1. Média
- elektřina a voda se ve sých spotřebáchstabilizovala na úrovni28, resp. 25 tis. Kč za
rok.
- plyn - bohuŽel nejvíceproblematickáa nejnákladnější
položka'I přes úspornáopatření
při nastaveníteploty vy'tápěnýchprostor tělocvičny se vyúčtovánízvýšilo o irárůstycen od
dodavateleVýchodočesképlynárenské.Cena za m3 se zvýšila z ceny oproti 1. čtvrtletnío
360Á a průměrněpak o 25,Á. Yzh|edem k nadále neúnosnémustavu spotřeb přijal výbor
jednoty následujícírozhodnutí.Prioritní opravou pro rok 2009 se stává zateplenípůdních
prostora zatepleníkopilitův tělocvičně.Cílemje sníŽení
energetické
náročnostiotopu.
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2. Dalšíopravy provedenév roce 2008
a) Sprchy - byl vyměněn směšovacíventil s minimálním dopademna funkčnost,nicméně
v současnéomezenémožnosti 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, došlok přemístěníŽebřin pod balkon.
c) Svépomocíbylo umístěno za mÍížnáŤadípro zapůjčovánívenkovního antukového
hřiště.
3. Pořízenívybavení
Díky sponzorskýmdarůma dotacímse podařilo pořídit (nebo opravit) vybavenív hodnotě
l 8 t i s .K č .
JiŽ dva roky spíšenefungujekniha oprav. opravy zjištěnéjsou dle možnostírea|izovány.
Je třeba ovšem zdttaznit, pokud někdo zaviní Škoduje povinen si zajistit opravu na vlastní
náklady!
Byl schválen provoznířád sokolovny, který byl vydán a vyvěšenu vchodu do tělocvičny.
Hospoda:
Nedílnou součástínašíSokolovny je i hospoda,která je (a to doufám nenítřeba
zdirazřlovat) jedním z hlavníchzdrojůfinancováníjejíhoprovozu. Mimo provedenéopravy
podlah bylo přistoupenok navýšenínájmu o inflaci vyhlášenouČNB za rok 2008 ve výŠi
6,3'yo.
Finance a ekonomika:
Právidelně se výbor Seznamovalse stavem pokladny a účtů,
přičemŽporovnával vývoj se
schváleným rozpočtemTJ. HospodáŤmá připravenu zprávu o hospodařenía rozpočetpro rok
2009. ZjednodušeněvšakmůŽemekonstatovat,že návrh rozpočtuse podařilo udrŽet,podařilo
profinancovat opravu hospody a díly dotacímoplavu podlahy sálu tělocvičny.TrŽbý za rok
2008 byly 496 a náklady 529 tis' Kč. Výbor dbal na to, aby každá dotace byla vyčerpána
účelněa směřovala do sloŽky, pro kterou byla určena.SamostatnoupoloŽkou se staly náklady
a výnosy pro sportovníčinnostioddíluvolejbalu a jejich součetje vyrovnaný.
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MěU Ustínad or|icí

MěU Ustínad or|icí
MěU Ustínad or|icí

Provoz a údrŽbatě|ocvičnyplyn,elektr.,voda
Náiemnétě|ocvičen-vo|eibaI
d r.''A''

- voleiba|
Věcnécenvdo turnaiů

Pardubickýkra
UdrŽbatě|ovýchovnÝch zařÍzení-pod|aha
PardubickÝkra
Sportproděti
PardubickÝkra
Volejba|ový
oddí|
Sokol-ZupaPippichovaUdrŽbatě|ovýchovnÝch zařízení-pod|aha
Sokol-ZupaPippichovaPodpora sport pro VšechnV
Sokol-ZupaPippichovaPro sportovníoddí|v- vo|eiba|
Sokol-ZupaPiopichovaVvbavenítě|ocvičen

Sokol-ZuoaPiooichovaProvozMSMT
Sokol-ZupaPippichovaopravy,údrŽba
MF
CELKEM

57 000'00Kč
10 000.00Kč
5 000.00Kč
70 000.00Kč
10 000'00Kč
15 000'00Kč
20 000'00Kč
800.00Kč
1 500,00Kč
10 000'00Kč
12 000'00Kč
13 000.00Kč
224 300.00Kč

Výbor vzhledem k dosaŽeným dotacím nebyl nucen sáhnout k navýšeníčlenských
příspěvkůpro rok 2OO9,nicméně se rozhodl vypsat k členstvíi povinnost odpracování
brigáftrických hodin. BohuŽel provoz tělocvičny a venkovních hřišť vyŽaduje pravidelnou
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době naše
údrŽbu,která by při nákupu těchto sluŽebstála přílišprostředkůna kterév současné
při
zaŤizeníTJ.
pomoci
i
opravách
běŽnýclr
mělo
TJ nemá' Toto opatřeníby
Plán
Vzhledem k neúnosnésituaci ve spotřebě médiía předevšímplynu nelze v rámci běŽného
hospodařeníplánovatjakoukoli oplavu z vlastníchprostředků.
V rámci Znovu navrhovanéhov1novnanéhohospodařeníjsou připraveny akce pro nejbliŽší
období.všeovšemzá|ežina získánídotací:
A.. Zatep|eníbudovy sokolovny
v poloŽeníizolace na
Zatep|enípředpokládáme v celkovéhodnotě cca 50 tis.. spočívající
strop tělocvičny a připevnění izolačníchpolykarbonátových desek na kopility v tělocvičně.
Předpokládáme všev rámci plánovaných brigádnických hodin.
titulu a
Y zá|oze máme projekt výměny kotlů,který čeká na vypsání vhodnéhodotačního
plynu.
na
úspory
spotřeby
významé
další
který by nrěl umožnit
multifunkčníhohřiště pro děti a dospělé
B: Výstavba novéhovíceúčelového
jsme
zveřejnili předběŽný návrh rea|izace výstavby
Již v prosincovém zpravodaji
multifunkčníhohřiště.Celý projekt je postavenna profinancovánídotacerniz
víceúčelového
vŠNar ve výši 3.4 mil. a z fondůMěsta Ustí nad orlicí ve výši 800 tis. Kč a Kraje Pardubice
250 tis. Kč. Všechny Žádosti by|y zpracovány v souladu s podmínkami, nicménějejich
vyřízeníse očekávázhruba do konce dubna.
Technicky je hřiště navrženodo prostor vedle fotbalovéhohřiště, na místě půr'odního
''parkuru''.Pozemek máme pronajat od města na 16 let. Samotné
škvárovéhoa současného
hřiště by mohlo bý svými rozměry vyuŽitelnépro tenis, volejbal, tbtbal, basketbal a další
spor1y.Povrch je prozatímnavrŽena schválen zástupcijednotlivých složekT.T- umělá
míčové
tráva yysypaná křemičitým pískem. Jakou součásthřiště s umělým povrchem je navrŽen i
beach-volejbalovýkurt. Vedle hřištěje navrŽendětský kout s prolézačkamia houpačkami.Na
přilehlémpozemku je parkovištěpro 15 osobníchaut.
Podrobný popis je součástítechnické zprávy, kterou vypracovala projekčníkancelář
Žízkov a.ie k dispozici k nahlédnutí.
C: Výborem byl schválen plán běžnýchoprav - prakticky všechny,kterénemohly
prostředků.
proběhnoutz důvodunedostatktrťlnančních
l. oprava hromosvodů
2. Oprava sprch
3. Malování šatena chodby
Bylo splněno - oprava podlahy sálu tělocvičny,podlah hospody,drobnéopravy nářadnía
dokoupení.
D: Dotace. žádosti

Poskytovatel

MěU Ustínad orlici
MěU Ustínad or|ici
MěU Ustínad or|icí
MěU Ustínad orlicí
MěU Ustínad or|ici
MěU Ustínad or|icÍ
Pardubickýkrai
PardubickÝkra

PardubickÝkra

Titul
Provoz a údrŽbatě|ocvičnyplyn,elektr.,voda
dr.''A''
Náiemnétělocvičen-vo|eibaI

. vo|eibal
Věcnécenvdo turnaiů
Voleibal- činnost
NHTO

Stanování

oddí|uvoleibaIu
Podporačinnosti
NHTO
hřištěpro děti a dospělé
Mu|tifunkčni

Dotace
40 000.00Kč
15 000.00Kč
5 000.00Kč
10 000"00Kč
5 000'00Kč
5 000.00Kč
19 000.00Kč
10 000"00Kč
250 000.00Kč
(.(

Pardubickýkrai
Sokol-ZupaPippichova
Sokol-ZupaPippichova
Sokol-ZupaPiopichova

Multifunkční
hřištěpro děti a dospě|é

3 400 000.00Kč
20 000.00Kč
700'00Kč
1 200.00Kč

Opravy
Podporasportprovšechny

Pro sportovníoddí|v- vo|eiba|

SELKEM

3 780 900.00Kč

Dalšíprolrlematika
BohuŽel se současnémuvýboru nepodařilo prosadit s dostatečnýmpředstihem výběr
známek. Prosíme tedy všechny členy a představitelejednotlivých sloŽek TJ o maximální
spolupráci.
Z loňskéhoroku bych chtěl vyzdvihnout novou aktivitu všestrannostia to konkrétněpráci
s těmi nejmenšími- vzniklo nové cvičení,které má skutečněvelmi dobrou odezvu poděkování patŤipředevšímLence Horníčkové.V rámci tétočinnosti se téŽopět podařilo
uspořádattřídennívýlet pro děti.
Dalším velmi významným počinem bylo uspořádání prvního ročníkuNovohradské 70,
která ,počtem 280 účastníků
překročila naše očekávání.Bohužel následně zemřel její
zakladatel ing. FrantišekMejdr, který prakticky celou akci připravil. Na jeho počestse výbor
rozhodl pokračovati v letošnímroce s podtitulemMemoriál FrantiškaMejdra.
Redakčnírada připravila dalšídvě číslaSokolských ohlasů,byla provozována vývěsní
skříňkaa stránky našíTJ, kde se pravidelně zveřejňujízápisy z'jednáni výboru.
Mimo jmenovanédále výbor řešil záleŽitosti,jako rozvrh hodin, výběry známek, Seznamy
klíčů"pronájmy prostor. rer,ize, uklid. daňovotta účetní
problematiku. inventarizací.úřední
styk s,Župou,výkazy,účast
na VH Župy, spolupráces osadnímvýboremapod.
Záv&em bych rád poděkoval za sebe členůmlýboru za aktivni spolupráci v loňkémroce.
Patří dík i všemtěm členům,kteří se aktivně podílelyna činnosticeléTJ.
Chtěl bych zároveň upozornit na to, že vstupujeme do posledního roku fungování
současného
výboru a požádatVás členy,o promyšlenídalšíbudoucnosti našíTJ a jejího
případnéhopersonálníhozaj ištění.
Do budoucna si přeji pro nás všechnya naši TJ méněstarostís chodem a více radostíve
sportovnímvyžiti.

Dne:16.3.2009
DanielRóssler

Děkuji za pozornost.
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