Zoróva o činnostiT.I. Sokol KerharÍice
(pro YH konanou dne 5.3.2012)

Yáženi přítomní,váženi hosté,
jednání VH zprávu o činnostiza
byl jsem pověřen výborem našíT.J. přednéstna dnešním
prosím
poslední
hromady.
Přesto
další
členy
výboru o případnédoplnění.
rok 2011 od
valné
Výbor se od poslednívalnéhromady konanédne l5.3.2011 do dnešníhodne sešelcelkem
9x, zkaždéhozasedáníbyl vyhotoven zápis jednanía účastbyla v pruměru 7lyo tak, r.20||
11 zasedáni72yo,r.2010l0 zasedáni58%.
Výbor se především zabýval činnostmi pro podporu jednotlivých odborností. Samotnou
činnostíodborností se zabývaji cvičiteléa vývoření prostředípro jejich dobréfungovaní bylo
předmětem všech jednání výboru. o jednotlivých výsledcích odborností,jejich činnosti a
plánech se dozvítez následujícíchpříspěvků.
zajištěníprovozu celéT.J.,
Zák|adni činnostívýboru bylo, je a bude technicko-ekonomické
kterépředevšímspočíváv:
1. udrženíazajištěniprovozu sokolovny a venkovníchhřišt'vč.oprav
2. zajištěnífinancováníprovozu sokolovny a celéT.J.
3. v roce 20l1 pak bylo vybudováno novémultifunkčníhřiště.
SOKOLOVNA:
V loňskémroce Se mimo běžnéúdržbypodařilo:
- dokončenarekonstrukci hromosvodu - vystavena posledníchybějícírevize
- dokončena zeď ze ztracenéhobednění na zahradě k manželůmDobrouckým, za jejich
nemaléfinančnívýpomoci
- proveden prořez 4 stromůnaza|lradé
- nákup pozemku od p.Procházky Městským úřadem
- oprava havárie přívodu vody
- provedenavětšíoprava kotle - 3tis. + revize.
Kniha oprav je nefunkční,je třeba promyslet nový způsobřešení.Nadále twá, Že kdo udělá
škodu'tak si ji napraví.Prosímo maximální pomoc všechpři brigádách
Hospoda:
Nájem byl zvýšenna od I.4.20I l o inflaci za předchozídva roky (2,5Yo- 300'- Kě měsíčně).
Úroky z prodlenípři nedodrženísplatnostiNEBYLY UPLATNĚNy!
Finance a ekonomika:
přičemžporovnával vývoj se
Pravidelně se výbor seznamoval se stavem pokladny a účtů,
schváleným rozpočtemT.J.. Hospodář má připravenu zprávu o hospodařenía rozpočetpro
rok 2011. Zjednodušeněvšak můžemekonstatovat,že návrhy rozpočtůse podařilo udrŽet,
podařilo profinancovatveškeréopravy jak z vlastních,takz dotačních
zdrojů.
Celkové náklady atržbyjsou shrnutyv následujícítabulce vč.dotačních
titulů.Výbor dbal
na to, aby každádotace byla vyčerpánaúčelněa směřovala do složky,pro kterou byla určena.
SamostatnoupoloŽkou se staly náklady a výnosy pro sportovníčinnostioddílu volejbalu a
jejich součet
je vyrovnaný.
SkutečnostP|án
ROK
NákIadv

Výnosy
z toho dotace
- hřiŠtě

2011
6 216
6 277

5 845
5 772

2012
397
401

35

MěU Ustínad or|icí
MěU Ustínad orlicí
MěU Ustínad or|icí
MěU Ustínad or|icí
MěU Ustínad or|icí
MěU Ustínad orlici
MěU Usti nad orlicí
Sokol-

MSMT
MěU Ustínad orlici
Média
. elektřina - došlo k navýšenína úroveň27 tis. Kě za rok, navíc zap|acenajedna zá|oha
. voda je sice v deníku na úrovni 26 tis., ale bohužel díky poruše na přívodu jsme
obdrželi fakturu na 62 tis. Kč zaIY. čtvrtletí.Podařilo se nám ji sníŽitna 31tis. a
zároveřtzískatdalšíprostředky od Župy na 12,5 tis.' tím doplatek klesl na 18tis.proti
běžným7 tis.. BohuŽelještěv novéfaktuře v letošnímroce došlok doúčtovaní
cca l0
dnůúnikuve výši l2 tis. Kč..
. plyn - spotřebaplynuzarok 201l byla 1|.|47 m3 (20l0-12414,2009-114|4)
- došlo
tedy k drobnéúspoře.K 3 1.10.byl změněn dodavatelna ČEZ - závazný příslib slevy
5Yona min. dobu jednoho roku.
Výbor rea|izova| úpravu se zvýšenímčlenskýchpříspěvkůpro rok 201l s tím, že do
navýšenízahrnul 200'- Kč na brigádnickéhodiny. Pokud člen odpracuje 5 hodin, bude mu
uvedená částka vrácena. Uvedené zafungovalo a splnilo předpoklady. Bohužel provoz
tělocvičny a venkovních hřišt'vyžadl$epravidelnou údrŽbu,která by při nákupu těchto sluŽeb
stála přílišprostředkůna kterév současné
době našeT'J. nemá. Toto opatřenímělo pomoci i
při běžnýchopravách zaŤizeniT.J'.
Plán
V rámci Znovu navrhovanéhovyrovnanéhohospodařeníjsou připraveny akce pro nejbliŽší
období'všeovšemzá|ežiu některýchznich na získánídotací:
A: Výměna kotlů
Y zá|oze máme projekt výměny kotlů' který čeká na případnoudotaci a který by měl
umoŽnit dalšívýznamné úspory na spotřeby plynu. Nadále považuji stav sprch za velmi
problematický. Návrh nových kotlů obsahujetéži ohřev uŽitkovévody. Předpokladem by
bylo i zkapacitnění,aby mohly fungovatvšechnysprchy.
n: Úoržba stromů
Nadále je třeba se zabývatprůběŽnouťrdrŽbou,
nejen nazakvadě,ale i u antukovéhohřiště
C: Výstavba parku za novým hřištěm
Výbor schválil návrh pokusit se získatfinančnízdrojena výsadbuparku zanovým hřištěm,
jako místo pro pasivní oddech pro děti, dospělé,aseniory. Byla podána žádosto poskytnutí
dotacez Nadace partnerství
a Fondu pro ZELENE OUSTI. Termínrea|izace2012-20|3.

D: Dotace. žádosti
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E: Nové hřiště
a) otevření
Výbor připravil rámcový plán otevřeníhřiště,kterése bude konat 28.4.20|2:
- otevření,VystoupeníZŠ+Sokol,parašutisti,beachvolejbalováShow,V.Faltus, výstava
Íbtografií, občerstveni, zábava
b) Brigády
Pro úspěšné
otevřeníbude potřebaprovésttyto brigády:
- nátěr plotu U Kačera
- nátěr plotu a zábrad|i antukovéhřiště
- oprava antukovéhohřiště
- výmalba tělocvičny
c) Provoz
Byly připraveny provoznípodmínkyvyužitínovéhohřiště.Viz. příloha
Princip je ale daný,všichni členovéT.J.Sokol Kerhartice majíuvednéhřiště zdarma!
Přístup s klíčije možnýpro všechny!
F: Výměna oken U Kačera
Bude realizováno v případěpozitivníhovývoje hospodaření.
Dalšíproblematika
BohuŽel nadále trvá probléms vybíránímčlenskýchpoplatků.Prosímetedy všechnyčleny
a představitelejednotlivých složek T.J. o maximální spolupráci do dalšíchobdobí.Ten kdo
nezap|atínemůženavštěvovatnašesportoviště- nemá pojištění!Pro rok 201| by|a provedena
změna Se sledováním brigádnických hodin a k tomu přizpůsoben poplatek za jejich
neodpracovánís pozitivním dopadem.Pro letošnírok je připraveno dostatekbrigád!
Problémem ztstává dodrŽovánípořádku v tělocvičněa v okolí hřišt', prosíme všechny
Vedoucí,aby dbali na pořádek!
Již čtvrtýmrokem byl byla uspořádána Novohradská ]0, které se loni zúčastnilo180
(280,34I, resp.320).Pro letošní
účastníků
rok je jižpátý ročníkpřipravenna 30. června.
V loňskémroce byla uspořádáno ,,Sokolení...Pro letošnírok znovu zopakujemena počest
150 výročívzniku Sokola.
Byla provozována vývěsní skříňkaa stránky našíT.J., kde se pravidelně zveřejňují zápisy
jednání
z
výboru a valných hromad.
Mimo jmenovanédále výbor Ťešilzá|ežitosti'jako rozvrh hodin, výběry známek, seznamy
klíčů'pronájmy prostor' tevize, úklid, daňovou a účetní
problematiku' inventarizaci, úřední
styk s Župou, výkazy, účast
na VH Župy, spolupráces osadním výborem apod.
Závérz
Loni jsem hodnotil pozitivní zkušenostv komunikaci jednotlivých složek.Ne, že bych
tento názor pro dalšíobdobí významně měni|, ale přeci jen mi chybí více aktivních lidí
ze všech složek. Prosím zkuste oslovit dalšíčteny,kteří by nám pomohli a případně by
mohli být kandidáty do dalšíchovýboru, který bude volen v příštímroce.
Do budoucna si přeji pro nás všechny a naši T.J. méně starostí s chodem a více
radostí ve sportovním ryžití.
Děkuji zapozomost.

Dne:5.3.2012
DanielRÓssler ť{)
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Zpráva o činnostioddíluvolejbalu TJ Sokol Kerhartice za rok 2011
oddílu volejbalu TJ Sokol Kerhartice se podařilo dosáhnouthistorickéhosportovního
úspěchuv podobě postupu do 2' národníligy mužů'V sezóně 201012011dokázaly Kerhartice
kraje a následněuspěly |5.-17,4.20|I v baráŽio 2.
zvitézitv krajskémpřeboruPardubického
národníligu. , kde skonči|yza družstvemMladé Boleslavi. Stabilníkolektiv, budovaný 10 let'
je tvořen vesměs mladými hráčis dalšíperspektivou.Pod vedenímzkušeného
trenéra
StanislavaFlekačese druŽstvokaždýrok peělivě připravuje,účastní
se letníchregionálních
antukovýchturnajů,soustředěnív Jablonnémnad orlicí a přátelských utkánís dalšírnitýmy
2.|igy (např. s Chocní nebo s Ústím nad orlicí). Ve více neŽ50 letéhistorii fungováníoddílu
se hrály předevšímokresnía nižšíkrajskésoutěže.Postupenrdo třetínejvyšší
soutěžev ČR se
tak plní sen nejen současnýchhráčů,ale i těch, kteříužmajísvéza Kerhartice,,odehrané..
a
jen
je
chodí
fandit, či zapisovat utkání.Pro úplnost potřebadodat' Že oddílmá i druŽstvo,,B..'
kteréhraje pravidelně okresnísoutěŽ.Aktuální informace o výsledcícha komentáře
jednotliwýchzápasůjsou k dispozici na www. kerhartice.com(Sokol Kerhartice - volejbal)'
DůleŽitýmpočinemby|o za|ožení
chlapeckéhomládeŽnickéhooddílu.Chlapci trénují2x
týdně pod vedenímZ.Duffka a J.Roušavého
s cílemse v nejbliŽšíchletechúčastnit
volejbalových soutěŽív mládeŽnickýchkategoriích.Mimovýšeuvedenéhoje dalšínáplní
volejbalovéhooddílupořádánípravidelnýchturnajů_ tradičníhoSokolského(ve spolupráci s
TJ Sokol Ustí n.o.) , a dále pořádánívánočníhoa velikonočníhoturnajepro smíšenádruŽstva.
Předsedaodboru sportu
br. Zdeněk Duffek
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Zpráva složkYvšestrannostiza rok 2011
(pro valnou hromadu 5.3.2012)
SloŽka všestrannostise zaměřuje předevšímna mladšíěást zék|adnynašítělocvičnéjednoty.
A to uŽ od těch nejmenších,
kteří se uŽ čtvrtýmrokem scházejípři cvičenírodičůS dětmi (2 4 let). V současné
době je přihlášeno 12 dětí.Cvičeníprobíháformou hry při využitíříkadel,
písničeka různéhonáčiní.Podobně probíhátakécvičenípředškolníchdětí.Do tohoto cvičení
je letos přihlášeno asi22 dětí.Dále uŽ třetímrokem probíhásmíšené
cvičeníchlapcůa děvčat.
Je jich přihlášeno 25, a|e po novém roce se pravidelně schází asi 15 dětí. Jedná se o
všestrannězaměřenécvičení,míčové
a kolektivníhry. Žáci se pak při pátečníchsetkánívěnují
hraní florbalu v hojném počtu' Pro Ženy je již tradičně organizováno cvičení aerobiku,
kalanetiky, posilování. Poslední sloŽkou všestrannostijsou muži. Ty se věnují minifotbalu a
společněs dorostenciflorbalu.
Lenka Homíčková
5.3.2012
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Zpráv a fotbalovéhooddílu
jsou členy
PřestoŽefotbalovýoddílnenípřímozačleněnpod Sokol, všichnijeho členové
jeho
činností.
Sokola Kerhartice a proto bych Vás v krátkosti seznárril s
okresníhofotbalovéhoSVaZuÚstí nad orlicí
V sezóně 2010-l1 jsme měli v soutěŽích
2 družstva- muŽe A + B.DruŽstvo nruŽůse v oP III. třídy umístilorra
5.místě.Trenery druŽstvabyl Honza Kačera Petr Teplý. Do druŽstvabyli zapojeni i hráči,
kteří věkově spadaliještědo dorosteneckékategorie'protoŽejsme neměli dostatečnýpočet
hráčůpro tuto věkovou kategorii. Proto 5.místobylo příjemnýmpřekvapením
Z důvodu,aby i staršíhráěi mohli pokračovatve svéhráčskékariéře.se výbor oddílu
rozhodl přihlásit i B-dru.žstvomužů.Toto mužstvopod vedenímMilana Beyera a Karla
a obsadilo ve IV. třídě 4.místo.
Hanuse bylo velmi úspěšné
Výbor oddílupracujeve sloŽení
Předseda Karel Hanus. sekretářZdeněk Bubeníčeka hospodářkaVlaďka Beyerová. Dalšími
členyvýboru jsou Milan Beyer, Martin Váně, Tomáš Fišar,VlastaPirkl, Hana Hanusová,
Martin Pirkl,Roman Singer,PetrTeplý. Jestli mohu činnostvýboru hodnotit,tak s i myslím,Že
plní irkoly.ktetéjinr jsou
se určitězlepšila,schůzese konajíkaždých14dníavšichni členové
uloženy.
Do novéhoročníkuokresníchsoutěŽíjsme vstoupili opět pouze z dvěma družstvy- a to
znuŽi A + B.
Muži A jsou po polovině soutěŽína 2. místěa B na místě6. DruŽstvomuŽůtrénujepod
vedenímPetra Tepléhoa Honzy Kaěera a jako vedoucífungujeMartin Pirkl, družstvoB
je pod vedenímtrenérů
Karla Hanuse a Milana Beyera vedoucídruŽstvaje Hanka Hanusová..
Záky jsrne pro velkévěkové rozdilrydo soutěŽenepřilrlásili, ale připravujíse pod vedením
Petra Tepléhoa Lukáše Březiny Na jaře letošníhoroktr by se druŽstvomladšípřípravky
oFS.
mělo zapojitdo soutěží
Před sezónou jsme rovněŽ uspořádali tradičníMemoriál Jiřího Korečkapro muŽe a našeA
druŽstvov něm po dloulrédobě zvítězilo.RovněŽjsme uspořádali l. ročníkttrmajev malé
kopané.
V zimním obdobíjsme se zúčastnilitakézimníhoturnajena UMT v Ustí rradorlicí.
Z nrimosportovníchaktivit je potřebapřipomenouttradičníSpor1ovníples.
V letošnímroce připravujemeoslavy 65.výročíod za\oženífotbalu v Kerharticích,byt.
nebudouv takovémrozsahu.jako při 60. výročí.RovněŽ bychom měli uskutečnitoba turnaje,
nově i tunraj pro žáky,
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval výboru Sokola za spoluprácí,kteráje dle mého
názoru na velmi dobréúrovni.
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