Zorúvao činnostiT.r. Sokol Kerhartice
(pro VH konanou dne 14.3.2011)

Yáženípřítomní,váženíhosté,
byljsem pověřen výborem našíT.J. přednéstna dnešnímjednáníVH zprávu o činnostiza
rok 2010 od poslednívalnéhromady. Přesto prosímdalšíčlenyvýboru o případnédoplnění.
Výbor se od poslednívalnéhromadykonanédne 15.3.2010do dnešního
dne sešelcelkem
||x, z kaŽdéhozasedáníbyl vyhotoven zápis jednání a účastbyla v pruměru 72Yo tak, r.20l0
l0 zasedáni58yo,2009 l0 zasedání68%..
Výbor se předevšímzabýval činnostmipro podporu jednotlivých odbomostí. Samotnou
činnostíodbornostíse zabývajícvičiteléa vývoření prostředípro jejich dobréfungováníbylo
předmětem všech jednání výboru. o jednotlivých výsledcích odborností,jejich činnosti a
plánech se dozvítez následujícíchpříspěvků.
Zák|adníčinnostívýboru bylo, je a bude technicko-ekonomickézajištěníprovozu celéT.J.,
kterépředevšímspočíváv:
1. udrženía zajištěníprovozu sokolovny a venkovníchhřišt'vč.oprav
2. zajištěnífinancováníprovozu sokolovny a celéT.J.
SOKOLOYIIA:
V loňskémroce se mimo běŽnéudržbypodďilo:
- izolovat a znovv poloŽit podlahu ve sprše(brigádnicky)' opravy bateriínebyly provedeny,
pouze zaslepenynefunkčníhlavice na levéstraně
- pokácet stromy kolem fotbalovéhohřiště
. opravit střechu (výměna šablon)a klempířsképráce (p.Neckář)
- provéstvýkop pro hromosvod a poloŽit zemnici pásku, jako první etapu rekonstrukce
systémuhromosvodu
- provéstvýkop a vyhotovit základ pro nový p|ot ze ztracenéhobednění na zahradě k
manželůmDobrouckým
- byl pořizen nový kompresor (za spoluúčastiFK)
- byly instalovány novéochrannésítěna pódiu a pod balkonem.
- k 1.|.20Il pak došloke změně úklidovéslužby(paníFišarovázapaníVáňovou)
- prořez stromůbyl odloženna rok 2011
- nákup pozemku od p.Procházky od|ožendo ziskání dotace
Jiždva roky spíšenefunguje kniha oprav. opravy Zjištěné
jsou dle moŽnostírealizovány. Je
třeba ovšem zdttraznit, pokud někdo zavini škodu je povinen si zajistit opravu na vlastní
náklady!
Hospoda:
Hospoda, jako nedílná součástfinancování našíT.J. v loňském roce obdrŽela novou
jednotku, která by měla zajistit zlepšeníovzdušía umoŽnitúsporytepla.
rekuperační
jednání se výbor shodl na navýšenínájmu o inflaci za předchozi dvaroky
posledním
Na
(2,5oÁ 300,- Kč měsíčně)a uplatněníúrokůz prodlenípři nedodrŽenísplatnosti.
Finance a ekonomika:
Pravidelně se výbor Seznamovalse stavem pokladny a účtů'
přičemŽporovnával vývoj se
schváleným rozpočtemT.J.. Hospodář má připravenu zprávu o hospodařenía rozpočetpro
rok 2010. Zjednodušeněvšak můžemekonstatovat,že návrhy rozpočtůse podařilo udrŽet,
podařilo profinancovatveškeréopravy jak z vlastních,tak z dotačních
zdroiů.

Celkové naklady atržbyjsou shrnutyv následujícítabulce vč.dotačních
titulů'Výbor dbal
na to' aby každádotace byla vyěerpánaúčelněa směřovala do sloŽky' pro kterou byía určena.
Samostatnoupoložkou se staly náklady a výnosy pro sportovníčinnostioddílu volejbalu a
jejich součet
je vyrovnaný.
SkutečnostP|án
ROK
NákIadv

Výnosv

- z toho dotace
- hřiště

2010
350
449
87

2011
315

315
30
4700

Média
- elektřina se ve svých spotřebáchstabilizovalana dokonce snížila
na úroveň22 tis. Kě
za rok.
- voda bohuŽel narostla V roce 2010 díky výraznémuzvýšení
ceny na úroveň33 tis.Kč
zprthěžných 25 tis..
- plyn - nejvíceproblematickáa nejnákladnější
položka.Spotřeba se zvýšila v roce 2010
o 90Áa celkový náklad na plyn v roce 20l0 byl l10 tis.Kč.
Výbor zvýšil člensképříspěvky pro rok 20ll s tim,že do navýšenízahrnul 200'- Kč na
brigádnickéhodiny. Pokud členodpracuje5 hodin' bude mu uvedená ěástka vrácena. Původní
doplatek za neodpracovanéhodiny nesplnil předpoklady. BohuŽel provoz tělocvičny a
venkovníchhřišt'vyžadujepravidelnou údrŽbu,která by při nákupu těcňto služebstala piilis
prostředkůna kterév současné
době našeT.J. nemá. Toto opatřenímělo pomoci i při běž-ných
opravách zařizeni T .J..
Plán
V rámci Znovu navrhovanéhovyrovnanéhohospodařeníjsou připraveny akce pro nejbliŽši
období.všeovšemzáIežiu některýchz nich na získánídotací:
A: Oprava hromosvodu
Jediná poloŽka bez rcvize - oprava byIa zahájenav loňskémroce s tím, že pro letošnírok
je naplánovánaa objednánas|uŽbau p.Korbela. který dokončíopravu.
B: Oprava sprch - oprava sprchje evergreenem,nicméněstávajícístav sníŽenýchbateriína
tři by mohl být dostatečný.S opravou sprch souvisí i moŽnost mýí kopaček' kohout s
vývodem u fotbalovéhohřištěby měl být instalovánv letošnímroce.
C: Výměna kotlů
Y zá|oze máme projekt výměny kotlů,který čeká na případnoudotaciu a který by měl
umoŽnit da|šívýznamnéúsporyna spotřebyplynu.
D: opravy vyvolané okolím
a) qýstavba plotu na zahradě hospody - p. Dobroucký požádalvýbor o vybudování
novéhoplotu směrem do zahradyhospody předevšímz důvoduhluku. V loňském
roce byl vybetonován zák|adna kterémbude plot letos dokončen
b) údržba stromů - manŽeléVoleský požáda|ina posledním jednání výboru o
vykácení čtyřech stromů kolem plotu a upozornili na nedostatečnouúdrŽbu
stávajícíchstromů.Na základě rozhodnutívýboru byla objednána specia|izovaná
firma, která provede prořez v průběhukvětna'
E: Výstavba novéhovíceúčelového
multifunkčníhohřiště pro děti a dospělé
JiŽ třetím rokem podáváme Žádost na rea|izacevýstavby víceúče1ovéhá
mu|tiÍunkčního
hřiště.Celý projektje postavenna profinancovánídotacemiz MŠMT ve výši 3,8 mil. a z
ÍbndůMěsta Ustí nad orlicí ve výši 900 tis. Kč. Všechnyžádostiby|y zpracoua''y.,,souladu s
podmínkami.nicménějejich vyřízeníse očekávázhrubadokonce dubná.
Technicky je hřiště navrŽeno do prostor vedle fotbalovéhohřiště, na místě původního
''parkurll''.
škvárovéhoa současného
Pozemek máme pronajat od města na l5 |et' Samotné
hřiŠtěby mohlo být svými rozměry vyuŽitelnépro tenis, volejbal, fbtbal, basketbala další

míčovésporty. Povrch je prozatím navrŽen a schválen zástupci jednotlivých sloŽek T.J. umělá tráva vysypaná křemičitým pískem. Jakou součásthřiště s umělým povrchem je
navrŽen i beach-volejbalový kurt. Vedle hřiště je navržen dětský kout s prolézačkamia
houpačkami.Na přilehlémpozemku je parkovištěpro 15 osobníchaut.
Podrobný popis je součástítechnické zprávy, kterou vypracovala projekčníkancelář
Žizkov a je k dispozici k nahlédnutí.
F: Pozemek
Vzhledem k tomu, že ěást fotbalovéhohřištěje v pronájmu, přijal výbor rozhodnutío
zahájeni jednání o odkoupení tohoto pozemku. Podmínkou však je ziskání dostatečných
zdrojůprofinancování(dotace,sponzorství,apod.).
D: Dotace. žádosti
Znak
Poskytovatel
)1
MěU Ustínador|icí
)2
MěUUstínador|icí
)3
MěU Ustínador|icí
)4
VlěUUstínador|icí
)5
VlěUUstínador|icí
)6
VlěUUstínador|icí
)7
VlěUUstínador|icí
)B
Sokol-ZupaPippichova
)9

okol-ZupaPippichova

) ' 1 0 Sokol-ZupaPippichova
)11

)12
)13
)14

Sokol-ZupaPippichova
Pardubickýkraj
Pardubickýkraj
VISMT

Titul

) rovoz a ÚdrŽbatě|ocvičny-pIyn,
e lektr',voda
\ájemnétě|ocvičen-vo|ejbaI
dr.''A.'
r/ěcnécenv do turnaiů- vo|eiba|
/o|eiba|. činnost
\H70
)ozemek na fotba|ovém
hřišti
Soko|ení20,l0
Jpravy a údrŽba
f,rosportovníoddí|v- vo|eiba|

SportprovŠechny

ýybavenítě|ocvičen
\H70

r'ýměnap|vnových
kot|ů
Vlu|tifunkční
hřiště

SELKEM

Dotace-Žádosti

45 000'00Kč
20 000.00Kč
5 000'00Kč
12 000'00Kč
5 000'00Kč
70 000'00Kč
3 000'00Kč
15 000.00Kč
2 000.00Kč
900'00Kč
5 000.00Kč
1 00 0 0 ' 0 0K č
190000'00Kč
4 700000'00Kč
5 082900'00Kč

Dalšíproblematika
BohuŽel nadále trvá probléms vybíránímčlenskýchpoplatků.Prosímetedy všechnyčleny
a představitelejednotlivých sloŽek T.J. o maximální spolupráci do dalšíchobdobí.
Dalším velmi významným počinembylo uspořádáni již třech ročníkůNovohradské 70,
která počtem280,34l' resp. 320 účastníků
překročilanašeočekávání.
Pro letošnírok je jiŽ
čtvrtýročníkpřipraven na 2. července.
V loňskémroce byla uspořádáno ,,Generali sokolení...Pro letošnírok je připraven další
ročníkna2|. května s reklamnípodporoupojišt'ovnyGenerali.
Byla provozována vývěsní skříňkaa stránky našíT.J.' kde se pravidelně zveřejňují zápisy
jednáni
z
výboru a valných hromad.
Mimo jmenovanédále výbor Íešilr
zá|ežitosti,jako rozvrh hodin, výběry známek, Seznamy
klíčů,pronájmy prostor, revize, úklid, daňovou a účetní
problematiku, inventarizací,úřední
styk s Župou,výkazy, účast
na YHŽupy, spolupráces osadním výborem apod.
Závěrz
Jeden z hlavních cílů' který si odstupující výbor vytknul bylo zvýšeníkomunikace
všech složek s výborem a mezi sebou. Pokud mohu hodnotit, tak výbor fungoval bez
ohledu na příslušnostke složkám a to s myslím byl nejzáslušnějšípočin.
Do budoucna si přeji pro nás všechny a naši T.J. méně starostí s chodem a více
radostí ve sportovním vyžití.

D n e :1 4 . 3 . 2 0 1 I
DanielRÓssler

Děkujiza pozornost.
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Zpráva o sportovníčinnostiTJ Sokol Kerhartice - volejba|
- A tým hraje
oddíl volejbalu má dvě družsfvas celkovýmpočtemasi 20 aktivnichhráčů
pátymrokemkraJslíypřebor,letosse družstvo
před dvěmaposlednímzápasydrŽi na 1. místě
tabulkya pokudcelou soutěŽvyhraje,tak se 15.-17.4. z,íčastnibaráŽe
o postupdo druhéligy.
JiŽ teď se tedy dá konstatlvat,Že letos se hrajezatim nejůspěšnější
sezóna za celou dobu
jsou domáci zápasya jeden trénink
historiekerhartského
volejbalu.Zrozměroqýchdůvodů
realizoványv hale na Dukle v Ústí' cožoddílfinančně
velmi zatěŽuje,
na druhoustranuvelká
hala poskýuje odpovídající
sportovnízázemi. VeŠkeré
intbrmaceo výsledcích,komentáře
prohlédnout
zápasůje možné
si na weboqýchstránkáchwww,kerhartice.com'
B ým hrajeokresnípřebora to částečně
v domácísokolovněa částečně
na antukovém
hřišti.
pro zábavu a
DruŽstvoje tvořenojak starŠimi,
tak mladŠimihráčia hraje se předevŠim
pohybujeaktuálněna 5. místětabulky.
udrŽenikondice.Letos se béčko
Během roku organizujeoddíl volejba|uněkolik turnajů.kteqich se můŽezúčastnit
i širší
veřejnost- jedná se předevšimo tradiční
vánoční
a velikonočni
turnaj.
Letos hÍáčiA družstvajiž podruhézorganizovalivolejbaloqýples, aby vylepšilifinanční
rozpočet'kteqýje z největší
míryzajištěnměstskýmidotacemia příspěvkyhráčů.
Hlavním
cílem do budoucna nadá\eztstává za|oŽenimládeŽnickéhooddílu.
Za oddil volejbalu:
br. Zdeněk Duttek

12.3.2011

Zpráva fotbalovéhooddílu FK Kerhartice
na VH Sokola Kerhartice konanou dne 14.3.2011
jsou zároveňčleny
Fotbalovýoddílneníklasickou součástí
Sokola,ale všichničlenové
Sokola.
Fotbal měl v sezóně 2009-|0 v soutěŽíchoFS 2 druŽstvaa to družstvomuŽů.kteréhrálo
oP II. tř. a druŽstvodorostu.DruŽstvumuŽůsezónavůbecnevyšlaa obsadiloposlednímísto
v tabulce,cožznamenalosestupdo oP III.Iř.Daleko lépese dařilo dorostencům,
kteří
skončilina 4.místě.
Před novou sezónou musel výbor FK řešitprobléms dorostenci,kterých nebyl dostatečný
početna přihlášenído soutěŽe.Nakonec zvitězi|a varianta,žedo soutěŽepřihlásíme2
druŽstvadospělýcha zapojímedo nich všichnizbývqíci dorostence,kteříbudou mítzájem
pokračovat.
Myslím si, Že se nám tatovariantaosvědčilaa obě druŽstvana podzim
nezklamala...A..druŽstvoje po polovině sezóny na 2.místěa jelikoŽ do oP II.tř.postupují
2 druŽstvatak i s reálnoušancína postup.,.B..druŽstvoje na 5. místě.
Fo rovněŽ uspořádal tradičníturnajmuŽů.kterýje vždypÍipravouna zahájeninovésezóny.
DruŽstvose rovněŽzúčastnilo
zimníhoturna.iena UMT v Ustínad orlicí. kterýpořádá oFS
ve spoIuprácis .|iskrouÚstí nad or|icí.
.Iakie z tohotokrátkéhopřehleduvidět,nedaříse nám prácez mládeŽí.Nejsme schopni
kategorie.Zde musímevyvinout dalŠí
sehnattřebajen 6 Žákůiedné
úsilí.abychomk fotbalu
v Kerhar1icích
mládeŽdostali.
V mimo sportovníčinnostijetřebapřipomenouttradiční
Sportovníples a potom dalšízábavy.
VeškerýtentoZiSk.idena sportovníčinnosta do údrŽbyfotbalového
areálu.Je z tohotomísta
nutnétaképoděkovat Městu Ustí nad orlicí za podporu,kteréÍbrmougrantůpřispívá na
činnostfbtbalovéhooddílu.Zdebych chtěl připomenout,Že díky městu se nám třeba
v loňskémroce podařilo zprovoznitrozh1asovou
kabinuna hřišti.
V letoŠním
roce Znovupočítáme
s uspořádánímMemoriálu JiříhoKorečkaa nově pak
po skončení
sezóny turnajv malékopané.
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Zpráva o činnostiodboru všestrannosti:
SloŽka všestrannostije zastoupena všemi věkovými kategoriemi od těch
nejmenšíchaž po dospělé.Nejvíce se však zaměl'ujena mladšíčástzákladny naší
těloýchorné jednoty.Začněmetedy od těch nejmladších.
Cvičenírodičůs dětmi
V tornto cvičenímají děti ve věku od 2 do 4 let rnožnostse setkat se sými
vrstevníky.Cvičí se na nářadi, vy.rržívá
se rriznénáčiní'hračky,pomůcky' písničkaa
říkadla. Vše většinouzábavnou formou hry. Děti cvičíspolečněs rodiči'kteříjim radí
a pomáhají.Cvičeníse koná již třetímrokem a to v pondělí od 17 lrod. v současné
doběje přihláŠeno15 dětí.
Předškolníděti
Cvičeníprobíhátaktéžjednouýdně, tentokr.átvútery od 16:30 hod. Cvičení
probíhátakéfornrou hry a zábal,ry,nyní všakjižbez ťrčasti
rodičů.
SložkaŽákyně
Tuto složkujsme byli nuceni z důvodunedostatkuděvčatzrušita místotoho se
zavedlo smíšené
cvičenípro chlapcea děvčata'Toto cvičenímá celkem velký úspěch
pravidelně
při
něm scházíl4 dětí.Jedná se o všestrannězaměřenécvičení,míčové
a
se
a kolektir,rríluy' kterépodporujírozvoj pohybových schopnostía dovedností.Pokud
by měl někclozájem spolupracovata pomoci při tomto cvičeníaťse ozve.
Staršížáci
Staršížáci se schází jednou ýdně v tělocvičně a věnují se pt=eviůněhrani
ÍIorbalu.I tato složkase těšívelkéúčasti
a v pátek se scházívícejak l0 chlapců.
Lenv

Pro ženyje organizovánaopravidelrrécvičeníformou aerobicu' kalanetiky,jógy
a posilování.
MuŽi

MuŽi své sportor,níaktivity soustředípřeváárě na fotbal a to jak na sálovou
kopanou v místní tělocvičně,tak v letních měsících klasickÝ fotbal na místním
fotbalovémlťišti.

Zpracova|:ondřej rolai;*.|.,".-) ílr
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V Kerharticíchdne 14.3.20|I
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