
Zorúva o činnosti T.r. Sokol Kerhartice
(pro VH konanou dne 14.3.2011)

Yážení přítomní, vážení hosté,

byljsem pověřen výborem naší T.J. přednést na dnešnímjednání VH zprávu o činnosti za
rok 2010 od poslední valné hromady. Přesto prosím další členy výboru o případné doplnění.

Výbor se od poslední valné hromady konané dne 15.3.2010 do dnešního dne sešel celkem
||x, z kaŽdého zasedání byl vyhotoven zápis jednání a účast byla v pruměru 72Yo tak, r.20l0
l0 zasedáni 58yo,2009 l0 zasedání 68%..

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

Zák|adní činností výboru bylo, je a bude technicko-ekonomické zajištění provozu celé T.J.,
které především spočívá v:
1. udržení a zajištění provozu sokolovny a venkovních hřišt' vč. oprav
2. zajištění financování provozu sokolovny a celé T.J.

SOKOLOYIIA:
V loňském roce se mimo běŽné udržby podďilo:
- izolovat a znovv poloŽit podlahu ve sprše (brigádnicky)' opravy baterií nebyly provedeny,

pouze zaslepeny nefunkční hlavice na levé straně
- pokácet stromy kolem fotbalového hřiště
. opravit střechu (výměna šablon) a klempířské práce (p.Neckář)
- provést výkop pro hromosvod a poloŽit zemnici pásku, jako první etapu rekonstrukce

systému hromosvodu
- provést výkop a vyhotovit základ pro nový p|ot ze ztraceného bednění na zahradě k

manželům Dobrouckým
- byl pořizen nový kompresor (za spoluúčasti FK)
- byly instalovány nové ochranné sítě na pódiu a pod balkonem.
- k 1 .|.20Il pak došlo ke změně úklidové služby (paní Fišarovázapaní Váňovou)
- prořez stromů byl odložen na rok 2011
- nákup pozemku od p.Procházky od|ožen do ziskání dotace

Jiždva roky spíše nefunguje kniha oprav. opravy Zjištěné jsou dle moŽností realizovány. Je
třeba ovšem zdttraznit, pokud někdo zavini škodu je povinen si zajistit opravu na vlastní
náklady!

Hospoda:
Hospoda, jako nedílná součást financování naší T.J. v loňském roce obdrŽela novou

rekuperační jednotku, která by měla zajistit zlepšení ovzduší a umoŽnit úspory tepla.
Na posledním jednání se výbor shodl na navýšení nájmu o inflaci za předchozi dvaroky

(2,5oÁ - 300,- Kč měsíčně) a uplatnění úroků z prodlení při nedodrŽení splatnosti.

Finance a ekonomika:

Pravidelně se výbor Seznamoval se stavem pokladny a účtů' přičemŽ porovnával vývoj se
schváleným rozpočtem T.J.. Hospodář má připravenu zprávu o hospodaření a rozpočet pro
rok 2010. Zjednodušeně však můžeme konstatovat, že návrhy rozpočtů se podařilo udrŽet,
podařilo profinancovat veškeré opravy jak z vlastních, tak z dotačních zdroiů.



Celkové naklady atržbyjsou shrnuty v následující tabulce vč. dotačních titulů' Výbor dbal
na to' aby každá dotace byla vyěerpána účelně a směřovala do sloŽky' pro kterou byía určena.
Samostatnou položkou se staly náklady a výnosy pro sportovní činnosti oddílu volejbalu a
jejich součet je vyrovnaný.

SkutečnostP|án

ROK 2010 2011
NákIadv 350 315
Výnosv 449 315
- z toho dotace 87 30
- hřiště 4700

Média
- elektřina se

za rok.
- voda bohuŽel narostla V roce 2010 díky výraznému zvýšení ceny na úroveň 33 tis.Kč

zprthěžných 25 tis..
- plyn - nejvíce problematická a nejnákladnější položka. Spotřeba se zvýšila v roce 2010

o 90Á a celkový náklad na plyn v roce 20l0 byl l10 tis.Kč.

Výbor zvýšil členské příspěvky pro rok 20ll s tim,že do navýšení zahrnul 200'- Kč na
brigádnické hodiny. Pokud člen odpracuje 5 hodin' bude mu uvedená ěástka vrácena. Původní
doplatek za neodpracované hodiny nesplnil předpoklady. BohuŽel provoz tělocvičny a
venkovních hřišt'vyžaduje pravidelnou údrŽbu, která by při nákupu těcňto služeb stala piilis
prostředků na které v současné době naše T.J. nemá. Toto opatření mělo pomoci i při běž-ných
opravách zařizeni T .J ..

Plán
V rámci Znovu navrhovaného vyrovnaného hospodaření jsou připraveny akce pro nejbliŽši
období. vše ovšem záIeži u některých z nich na získání dotací:

A: Oprava hromosvodu
Jediná poloŽka bez rcvize - oprava byIa zahájena v loňském roce s tím, že pro letošní rok

je naplánována a objednána s|uŽba u p.Korbela. který dokončí opravu.
B: Oprava sprch - oprava sprch je evergreenem, nicméně stávající stav sníŽených baterií na
tři by mohl být dostatečný. S opravou sprch souvisí i moŽnost mýí kopaček' kohout s
vývodem u fotbalového hřiště by měl být instalován v letošním roce.
C: Výměna kotlů

Y zá|oze máme projekt výměny kotlů, který čeká na případnou dotaciu a který by měl
umoŽnit da|ší významné úspory na spotřeby plynu.
D: opravy vyvolané okolím

a) qýstavba plotu na zahradě hospody - p. Dobroucký požádal výbor o vybudování
nového plotu směrem do zahrady hospody především z důvodu hluku. V loňském
roce byl vybetonován zák|ad na kterém bude plot letos dokončen

b) údržba stromů - manŽelé Voleský požáda|i na posledním jednání výboru o
vykácení čtyřech stromů kolem plotu a upozornili na nedostatečnou údrŽbu
stávajících stromů. Na základě rozhodnutí výboru byla objednána specia|izovaná
firma, která provede prořez v průběhu května'

E: Výstavba nového víceúčelového multifunkčního hřiště pro děti a dospělé
JiŽ třetím rokem podáváme Žádost na rea|izace výstavby víceúče1ovéhá mu|tiÍunkčního

hřiště. Celý projekt je postaven na profinancování dotacemi z MŠMT ve výši 3,8 mil. a z
Íbndů Města Ustí nad orlicí ve výši 900 tis. Kč. Všechny žádosti by|y zpracoua''y.,, souladu s
podmínkami. nicméně jejich vyřízení se očekávázhrubado konce dubná.

Technicky je hřiště navrŽeno do prostor vedle fotbalového hřiště, na místě původního
škvárového a současného ''parkurll''. Pozemek máme pronajat od města na l5 |et' Samotné
hřiŠtě by mohlo být svými rozměry vyuŽitelné pro tenis, volejbal, fbtbal, basketbal a další

ve svých spotřebách stabilizovala na dokonce snížila na úroveň 22 tis. Kě



míčové sporty. Povrch je prozatím navrŽen a schválen zástupci jednotlivých sloŽek T.J. -
umělá tráva vysypaná 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
Žizkov a je k dispozici k nahlédnutí.

F: Pozemek
Vzhledem k tomu, že ěást fotbalového hřiště je v pronájmu, přijal výbor rozhodnutí o

zahájeni jednání o odkoupení tohoto pozemku. Podmínkou však je ziskání dostatečných
zdrojů profinancování (dotace, sponzorství, apod.).

D: Dotace. žádosti
Znak Poskytovatel Titul Dotace-Žádosti
)1 MěU Ustí nad or|icí ) rov oz a ÚdrŽba tě|ocvičny-pIyn, e le ktr', voda 45 000'00 Kč
)2 MěU Ustínad or|icí \ájemné tě|ocvičen-vo|ejbaI dr.''A.' 20 000.00 Kč
)3 MěU Ustí nad or|icí r/ěcné cenv do turnaiů - vo|eiba| 5 000'00 Kč
)4 VlěU Ustínad or|icí /o|eiba| . činnost 12 000'00 Kč
)5 VlěU Ustí nad or|icí \H70 5 000'00 Kč
)6 VlěU Ustínad or|icí )ozemek na fotba|ovém hřišti 70 000'00 Kč
)7 VlěU Ustínad or|icí Soko|ení20, l0 3 000'00 Kč
)B Sokol-Zupa Pippichova Jpravy a údrŽba 15 000.00 Kč
)9 okol-Zupa Pippichova f,ro sportovní oddí|v - vo|eiba| 2 000.00 Kč
) '10 Sokol-Zupa Pippichova Sport pro vŠechny 900'00 Kč
) 1 1 Sokol-Zupa Pippichova ýybavení tě|ocvičen 5 000.00 Kč
)12 Pardubický kraj \H70 10 000'00 Kč
)13 Pardubický kraj r'ýměna p|vnových kot|ů 190 000'00 Kč
) 1 4 VISMT Vlu|tifunkční hřiště 4 700 000'00 Kč

SELKEM 5 082 900'00 Kč

Další problematika
BohuŽel nadále trvá problém s vybíráním členských poplatků. Prosíme tedy všechny členy

a představitele jednotlivých sloŽek T.J. o maximální spolupráci do dalších období.
Dalším velmi významným počinem bylo uspořádáni již třech ročníků Novohradské 70,

která počtem 280,34l' resp. 320 účastníků překročila naše očekávání. Pro letošní rok je jiŽ
čtvrtý ročník připraven na 2. července.

V loňském roce byla uspořádáno ,,Generali sokolení... Pro letošní rok je připraven další
ročník na2|. května s reklamní podporou pojišt'ovny Generali.

Byla provozována vývěsní skříňka a stránky naší T.J.' kde se pravidelně zveřejňují zápisy
z jednáni výboru a valných hromad.

Mimo jmenované dále 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, spolupráce s osadním výborem apod.

Závěrz
Jeden z hlavních cílů' který si odstupující výbor vytknul bylo zvýšení komunikace

všech složek s výborem a mezi sebou. Pokud mohu hodnotit, tak výbor fungoval bez
ohledu na příslušnost ke složkám a to s myslím byl nejzáslušnější počin.

Do budoucna si přeji pro nás všechny a naši T.J. méně starostí s chodem a více
radostí ve sportovním vyžití.

Dne:  14 .3 .201I
Daniel RÓssler

Děkuji za pozornost.

rl :,
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Zpráva o sportovní činnosti TJ Sokol Kerhartice - volejba|

oddíl volejbalu má dvě družsfva s celkovým počtem asi 20 aktivnich hráčů - A tým hraje

pátym rokem kraJslíy přebor, letos se družstvo před dvěma posledním zápasy drŽi na 1. místě

tabulky a pokud celou soutěŽ vyhraje, tak se 15.-17. 4. z,íčastnibaráŽe o postup do druhé ligy.

JiŽ teď se tedy dá konstatlvat, Že letos se hraje zatim nejůspěšnější sezóna za celou dobu

historie kerhartského volejbalu. Zrozměroqých důvodů jsou domáci zápasy a jeden trénink

realizovány v hale na Dukle v Ústí' což oddíl finančně velmi zatěŽuje, na druhou stranu velká

hala poskýuje odpovídající sportovní zázemi. VeŠkeré intbrmace o výsledcích, komentáře

zápasů je možné prohlédnout si na weboqých stránkách www,kerhartice.com'

B ým hraje okresní přebor a to částečně v domácí sokolovně a částečně na antukovém hřišti.

DruŽstvo je tvořeno jak starŠimi, tak mladŠimi hráči a hraje se předevŠim pro zábavu a

udrŽeni kondice. Letos se béčko pohybuje aktuálně na 5. místě tabulky.

Během roku organizuje oddíl volejba|u několik turnajů. kteqich se můŽe zúčastnit i širší

veřejnost- jedná se předevšim o tradiční vánoční a velikonočni turnaj .

Letos hÍáči A družstva již podruhé zorganizovali volejbaloqý ples, aby vylepšili finanční

rozpočet' kteqý je z největší míry zajištěn městskými dotacemi a příspěvky hráčů. Hlavním

c í lem do budoucn a nadá\e ztstáv á za| oŽeni mládeŽni ckého oddílu.

Za oddil volejbalu:

br. Zdeněk Duttek 12.3.2011



Zpráva fotbalového oddílu FK Kerhartice
na VH Sokola Kerhartice konanou dne 14.3.2011

Fotbalový oddíl není klasickou součástí Sokola, ale všichni členové jsou zároveň členy
Sokola.
Fotbal měl v sezóně 2009-|0 v soutěŽích oFS 2 druŽstva a to družstvo muŽů. které hrálo
oP II. tř. a druŽstvo dorostu. DruŽstvu muŽů sezóna vůbec nevyšla a obsadilo poslední místo
v tabulce, cožznamenalo sestup do oP III.Iř. Daleko lépe se dařilo dorostencům, kteří
skončil i na 4.místě.
Před novou sezónou musel výbor FK řešit problém s dorostenci, kterých nebyl dostatečný
počet na přihlášení do soutěŽe. Nakonec zvitězi|a varianta, že do soutěŽe přihlásíme 2
druŽstva dospělých a zapojíme do nich všichni zbývqíci dorostence, kteří budou mít zájem
pokračovat. Myslím si, Že se nám tato varianta osvědčila a obě druŽstva na podzim
nezklamala. ..A.. druŽstvo je po polovině sezóny na 2.místě a jelikoŽ do oP II.tř. postupují
2 druŽstva tak i s reálnou šancí na postup. ,.B..druŽstvo je na 5. místě.
Fo rovněŽ uspořádal tradiční turnaj muŽů. který je vždy pÍipravou na zahájeni nové sezóny.
DruŽstvo se rovněŽ zúčastnilo zimního turna.ie na UMT v Ustí nad orlicí. který pořádá oFS
ve spoIupráci s .| iskrou Ústí nad or|icí.
.Iakie z tohoto krátkého přehledu vidět, nedaří se nám práce z mládeŽí. Nejsme schopni
sehnat třeba jen 6 Žákůiedné kategorie. Zde musíme vyvinout dalŠí úsilí. abychom k fotbalu
v Kerhar1icích mládeŽ dostali.
V mimo sportovní činnostije třeba připomenout tradiční Sportovní ples a potom další zábavy.
Veškerý tento ZiSk.ide na sportovní činnost a do údrŽby fotbalového areálu. Je z tohoto místa
nutné také poděkovat Městu Ustí nad orlicí za podporu, které Íbrmou grantů přispívá na
činnost fbtbalového oddílu. Zdebych chtěl připomenout, Že díky městu se nám třeba
v loňském roce podařilo zprovoznit rozh1asovou kabinu na hřišti.
V letoŠním roce Znovu počítáme s uspořádáním Memoriálu Jiřího Korečka a nově pak
po skončení sezóny turnaj v malé kopané.

--r/'-'
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Zpráva o činnosti odboru všestrannosti:

SloŽka všestrannosti je zastoupena všemi věkovými kategoriemi od
nejmenších až po dospělé. Nejvíce se však zaměl'uje na mladší část základny
těloýchorné jednoty. Začněme tedy od těch nejmladších.

Cvičení rodičů s dětmi
V tornto cvičení mají děti ve věku od 2 do 4 let rnožnost se setkat se sými

vrstevníky. Cvičí se na nářadi, vy.rržívá se rrizné náčiní' hračky, pomůcky' písnička a
říkadla. Vše většinou zábavnou formou hry. Děti cvičí společně s rodiči' kteří jim radí
a pomáhají. Cvičení se koná již třetím rokem a to v pondělí od 17 lrod. v současné
době je přihláŠeno 15 dětí.

Předškolní děti
Cvičení probíhá taktéžjednou ýdně, tentokr.át vútery od 16:30 hod. Cvičení

probíhá také fornrou hry a zábal,ry, nyní však jižbez ťrčasti rodičů.

Složka Žákyně
Tuto složku jsme byli nuceni z důvodu nedostatku děvčat zrušit a místo toho se

zavedlo smíšené cvičení pro chlapce a děvčata' Toto cvičení má celkem velký úspěch
a pravidelně se při něm schází l4 dětí. Jedná se o všestranně zaměřené cvičení, míčové
a kolektir,rrí luy' které podporují rozvoj pohybových schopností a dovedností. Pokud
by měl někclo zájem spolupracovat a pomoci při tomto cvičení ať se ozve.

Starší žáci
Starší žáci se schází jednou ýdně v tělocvičně a věnují se pt=eviůně hrani

ÍIorbalu. I tato složka se těší velké účasti a v pátek se schází více jak l0 chlapců.

Lenv
Pro ženy je organizovánao pravidelrré cvičení formou aerobicu' kalanetiky, jógy

a posilování.

MuŽi

těch
naší

MuŽi své sportor,ní aktivity
kopanou v místní tělocvičně, tak
fotbalovém lťišti.

soustředí převáárě na fotbal a to jak na sálovou
v letních měsících klasickÝ fotbal na místním

Zpr ac ov a|: ondřej rolai;*.|.,".-) ílr j
J{

V Kerharticích dne 14.3.20|I


