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

Yáženi přítomní, váženi hosté,

byl jsem pověřen výborem naší T.J. přednést na dnešním jednání VH zprávu o činnosti za
rok 2011 od poslední valné hromady. Přesto prosím další členy výboru o případné doplnění.

Výbor se od poslední valné hromady konané dne l5.3.2011 do dnešního dne sešel celkem
9x, zkaždého zasedání byl vyhotoven zápis jednaní a účast byla v pruměru 7lyo tak, r.20||
11 zasedáni72yo,r.2010 l0 zasedáni 58%.

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

Zák|adni činností výboru bylo, je a bude technicko-ekonomické zajištění provozu celé T.J.,
které především spočívá v:
1. udržení azajištěni provozu sokolovny a venkovních hřišt'vč. oprav
2. zajištění financování provozu sokolovny a celé T.J.
3. v roce 20l1 pak bylo vybudováno nové multifunkční hřiště.

SOKOLOVNA:
V loňském roce Se mimo běžné údržby podařilo:
- dokončena rekonstrukci hromosvodu - vystavena poslední chybějící revize
- dokončena zeď ze ztraceného bednění na zahradě k manželům Dobrouckým, za jejich

nemalé finanční výpomoci
- proveden prořez 4 stromů naza|lradé
- nákup pozemku od p.Procházky Městským úřadem
- oprava havárie přívodu vody
- provedena větší oprava kotle - 3tis. + revize.

Kniha oprav je nefunkční, je třeba promyslet nový způsob řešení. Nadále twá, Že kdo udělá
škodu' tak si ji napraví. Prosím o maximální pomoc všech při brigádách

Hospoda:
Nájem byl zvýšen na od I.4.20I l o inflaci za předchozí dva roky (2,5Yo - 300'- Kě měsíčně).
Úroky z prodlení při nedodržení splatnosti NEBYLY UPLATNĚNy!

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 2011. Zjednodušeně však můžeme konstatovat, že návrhy rozpočtů se podařilo udrŽet,
podařilo profinancovat veškeré opravy jak z vlastních,takz dotačních zdrojů.

Celkové náklady atržbyjsou shrnuty v následující tabulce vč. dotačních titulů. 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.

SkutečnostP|án

ROK 2011 2012
NákIadv 6 216 397
Výnosy 6 277 401

z toho dotace 5 845 35
- hřiŠtě 5 772
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Média
. elektřina - došlo k navýšení na úroveň 27 tis. Kě za rok, navíc zap|acena jedna 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 sníŽit na 31tis. a
zároveřtzískat další prostředky od Župy na 12,5 tis.' tím doplatek klesl na 18tis. proti
běžným 7 tis.. BohuŽel ještě v nové faktuře v letošním roce došlo k doúčtovaní cca l0
dnů úniku ve výši l2 tis. Kč..

. plyn - spotřebaplynu zarok 201l byla 1|.|47 m3 (20l0-12414,2009-114|4) - došlo
tedy k drobné úspoře. K 3 1.10. byl změněn dodavatel na ČEZ - závazný příslib slevy
5Yo na min. dobu jednoho roku.

Výbor rea|izova| úpravu se zvýšením členských příspěvků pro rok 201l s tím, že do
navýšení zahrnul 200'- Kč na brigádnické hodiny. Pokud člen odpracuje 5 hodin, bude mu
uvedená částka vrácena. Uvedené zafungovalo a splnilo předpoklady. Bohužel provoz
tělocvičny a venkovních hřišt'vyžadl$e pravidelnou údrŽbu, která by při nákupu těchto sluŽeb
stála příliš prostředků na které v současné době naše T'J. nemá. Toto opatření mělo pomoci i
při běžných opravách zaŤizeni T.J'.

Plán
V rámci Znovu navrhovaného vyrovnaného hospodaření jsou připraveny akce pro nejbliŽší
období' vše ovšem zá|eži u některých znich na získání dotací:

A: Výměna kotlů
Y zá|oze máme projekt výměny kotlů' který čeká na případnou dotaci a který by měl

umoŽnit další významné úspory na spotřeby plynu. Nadále považuji stav sprch za velmi
problematický. Návrh nových kotlů obsahuje též i ohřev uŽitkové vody. Předpokladem by
bylo i zkapacitnění, aby mohly fungovat všechny sprchy.
n: Úoržba stromů

Nadále je třeba se zabývat průběŽnou ťrdrŽbou, nejen nazakvadě, ale i u antukového hřiště
C: Výstavba parku za novým hřištěm

Výbor schválil návrh pokusit se získat finanční zdroje na výsadbu parku zanovým hřištěm,
jako místo pro pasivní oddech pro děti, dospělé,a seniory. Byla podána žádost o poskytnutí
dotace z Nadace partnerství a Fondu pro ZELENE OUSTI. Termín rea|izace2012-20|3.



D: Dotace. žádosti
PoskýovateI Titul Ďolád&.žáddátil]\:

MěU Ustí nad or|icí )rovoz a údrŽba tě|ocvičny-p|yn,e|ektr.,voda

MěU Ustí nad or|icí ]innost děti

Ustí nad r'o|ejba| - činnost
Pippichova )pravy a údÉba i;

Pippichova )ro sportovní oddí|y - vo|ejba|

Sport pro všechny

Pardubický kraj (otle

Pardubický kraj /olejbal pp!4qo
(otle

]ELKEM .::i:lil:\

E: Nové hřiště
a) otevření

Výbor připravil rámcový plán otevření hřiště, které se bude konat 28.4.20|2:
- otevření, Vystoupení ZŠ+Sokol, parašutisti, beachvolejbalová Show, V.Faltus, výstava
Íbtografi í, občerstven i, zábav a

b) Brigády
Pro úspěšné otevření bude potřeba provést tyto brigády:
- nátěr plotu U Kačera
- nátěr plotu a zábrad|i antukové hřiště
- oprava antukového hřiště
- výmalba tělocvičny

c) Provoz
Byly připraveny provozní podmínky využití nového hřiště. Viz. příloha
Princip je ale daný, všichni členové T.J.Sokol Kerhartice mají uvedné hřiště zdarma!
Přístup s klíči je možný pro všechny!

F: Výměna oken U Kačera
Bude realizováno v případě pozitivního vývoje hospodaření.

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. Ten kdo
nezap|atí nemůže navštěvovat naše sportoviště - nemá pojištění! Pro rok 201| by|a provedena
změna Se sledováním brigádnických hodin a k tomu přizpůsoben poplatek za jejich
neodpracování s pozitivním dopadem. Pro letošní rok je připraveno dostatek brigád!

Problémem ztstává dodrŽování pořádku v tělocvičně a v okolí hřišt', prosíme všechny
Vedoucí, aby dbali na pořádek!

Již čtvrtým rokem byl byla uspořádána Novohradská ]0, které se loni zúčastnilo 180
účastníků (280,34I, resp. 320). Pro letošní rok je jižpátý ročník připraven na 30. června.

V loňském roce byla uspořádáno ,,Sokolení... Pro letošní rok znovu zopakujeme na počest
150 výročí vzniku Sokola.

Byla provozována vývěsní skříňka a stránky naší T.J., kde se pravidelně zveřejňují zápisy
z jednání výboru a valných hromad.

Mimo jmenované dále výbor Ťešil zá|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, spolupráce s osadním výborem apod.

Závérz
Loni jsem hodnotil pozitivní zkušenost v komunikaci jednotlivých složek. Ne, že bych

tento názor pro další období významně měni|, ale přeci jen mi chybí více aktivních lidí
ze všech složek. Prosím zkuste oslovit další čteny, kteří by nám pomohli a případně by
mohli být kandidáty do dalšícho výboru, který bude volen v příštím roce.

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
Daniel RÓssler ť{) {L\



Zpráva o činnosti oddílu volejbalu TJ Sokol Kerhartice za rok 2011

oddílu volejbalu TJ Sokol Kerhartice se podařilo dosáhnout historického sportovního
úspěchu v podobě postupu do 2' národní ligy mužů' V sezóně 201012011 dokázaly Kerhartice
zvitézit v krajském přeboru Pardubického kraje a následně uspěly |5.-17 ,4.20|I v baráŽi o 2.
národní ligu. , kde skonči|y za družstvem Mladé Boleslavi. Stabilní kolektiv, budovaný 10 let'
je tvořen vesměs mladými hráči s další perspektivou. Pod vedením zkušeného trenéra
Stanislava Flekače se druŽstvo každý rok peělivě připravuje, účastní se letních regionálních
antukových turnajů, soustředění v Jablonném nad orlicí a přátelských utkání s dalšírni týmy
2.|igy (např. s Chocní nebo s Ústím nad orlicí). Ve více neŽ 50 leté historii fungování oddílu
se hrály především okresní a nižší krajské soutěže. Postupenr do třetí nejvyšší soutěže v ČR se
tak plní sen nejen současných hráčů, ale i těch, kteří už mají své za Kerhartice,,odehrané.. a
chodí jen fandit, či zapisovat utkání. Pro úplnost je potřeba dodat' Že oddíl má i druŽstvo,,B..'
které hraje pravidelně okresní soutěŽ. Aktuální informace o výsledcích a komentáře
jednotliwých zápasů jsou k dispozici na www. kerhartice.com (Sokol Kerhartice - volejbal)'
DůleŽitým počinem by|o za|ožení chlapeckého mládeŽnického oddílu. Chlapci trénují 2x
týdně pod vedením Z.Duffka a J.Roušavého s cílem se v nejbliŽších letech účastnit
volejbalových soutěŽí v mládeŽnických kategoriích.Mimo výše uvedeného je další náplní
volejbalového oddílu pořádání pravidelných turnajů _ tradičního Sokolského (ve spolupráci s
TJ Sokol Ustí n.o.) , a dále pořádání vánočního a velikonočního turnaje pro smíšená druŽstva.

Předseda odboru sportu

br. Zdeněk Duffek t/



Zpráva složkY všestrannosti za rok 2011
(pro valnou hromadu 5.3.2012)

SloŽka všestrannosti se zaměřuje především na mladší ěást zék|adny naší tělocvičné jednoty.
A to uŽ od těch nejmenších, kteří se uŽ čtvrtým rokem scházejí při cvičení rodičů S dětmi (2 -
4 let). V současné době je přihlášeno 12 dětí. Cvičení probíhá formou hry při využití říkadel,
písniček a různého náčiní. Podobně probíhá také cvičení předškolních dětí. Do tohoto cvičení
je letos přihlášeno asi22 dětí. Dále uŽ třetím rokem probíhá smíšené cvičení chlapců a děvčat.
Je jich přihlášeno 25, a|e po novém roce se pravidelně schází asi 15 dětí. Jedná se o
všestranně zaměřené cvičení, míčové a kolektivníhry. Žáci se pak při pátečních setkání věnují
hraní florbalu v hojném počtu' Pro Ženy je již tradičně organizováno cvičení aerobiku,
kalanetiky, posilování. Poslední sloŽkou všestrannosti jsou muži. Ty se věnují minifotbalu a
společně s dorostenci florbalu.

Lenka Homíčková
5.3.2012 \
i r ,  \

r\r'.\ \. ',,



Zpráv a fotbalového oddílu

PřestoŽe fotbalový oddíl není přímo začleněn pod Sokol, všichni jeho členové jsou členy
Sokola Kerhartice a proto bych Vás v krátkosti seznárril s jeho činností.
V sezóně 2010-l1 jsme měli v soutěŽích okresního fotbalového SVaZu Ústí nad orlicí
2 družstva - muŽe A + B.DruŽstvo nruŽů se v oP III. třídy umístilo rra
5.místě. Trenery druŽstva byl Honza Kačer a Petr Teplý. Do druŽstva byli zapojeni i hráči,
kteří věkově spadali ještě do dorostenecké kategorie' protoŽe jsme neměli dostatečný počet
hráčů pro tuto věkovou kategorii. Proto 5.místo bylo příjemným překvapením
Z důvodu, aby i starší hráěi mohli pokračovat ve své hráčské kariéře. se výbor oddílu
rozhodl přihlásit i B-dru.žstvo mužů. Toto mužstvo pod vedením Milana Beyera a Karla
Hanuse bylo velmi úspěšné a obsadilo ve IV. třídě 4.místo.
Výbor oddílu pracuje ve sloŽení
Předseda Karel Hanus. sekretář Zdeněk Bubeníček a hospodářka Vlaďka Beyerová. Dalšími
členy výboru jsou Milan Beyer, Martin Váně, Tomáš Fišar,Vlasta Pirkl, Hana Hanusová,
Martin Pirkl,Roman Singer,Petr Teplý. Jestli mohu činnost výboru hodnotit, tak s i myslím, Že
se určitě zlepšila, schůze se konají každých 14dní avšichni členové plní irkoly. kteté jinr jsou
uloženy.
Do nového ročníku okresních soutěŽí jsme vstoupili opět pouze z dvěma družstvy - a to
znuŽi A + B.
Muži A jsou po polovině soutěŽí na 2. místě a B na místě 6. DruŽstvo muŽů trénuje pod
vedením Petra Teplého a Honzy Kaěera a jako vedoucí funguje Martin Pirkl, družstvo B
je pod vedením trenérů Karla Hanuse a Milana Beyera vedoucí druŽstva je Hanka Hanusová..
Záky jsrne pro velké věkové rozdilry do soutěŽe nepřilrlásili, ale připravují se pod vedením
Petra Teplého a Lukáše Březiny Na jaře letošního roktr by se druŽstvo mladší přípravky
mělo zapojit do soutěží oFS.
Před sezónou jsme rovněŽ uspořádali tradiční Memoriál Jiřího Korečka pro muŽe a naše A
druŽstvo v něm po dloulré době zvítězilo. RovněŽ jsme uspořádali l. ročník ttrmaje v malé
kopané.
V zimním období jsme se zúčastnili také zimního turnaje na UMT v Ustí rrad orlicí.
Z nrimosportovních aktivit je potřeba připomenout tradiční Spor1ovní ples.
V letošním roce připravujeme oslavy 65.výročí od za\ožení fotbalu v Kerharticích, byt.
nebudou v takovém rozsahu. jako při 60. výročí. RovněŽ bychom měli uskutečnit oba turnaje,
nově i tunraj pro žáky,

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval výboru Sokola za spoluprácí, která je dle mého
názoru na velmi dobré úrovni.

rfo,f &l


