Znróvu o činnostiT.J. Sokol Kerhartice
(pro VH konanou dne 4.3.2013)

Y áženípřítomní,v žženíhosté,
byl jsem pověřen výborem našíT.J. přednéstna dnešnímjednríníVH zprávu o činnosti.
Přesto prosím dalšíčlenyvýboru o případnédoplnění.
BěŽným zlykem je předložitŤádné
VH skutečnoučinnostza předchozírok T.J.. rok 20t2,
nicméněsi dovolím rozšířittuto zprálu o roky 2010 a20|l, neboťfunkěníobdobístávajícího
ýboru končí.
Uplynulé roky fungovalvýbor T.J. ve složení:
2010-2013
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Výbor se od poslednívalnéhromady konanédne l5.3.2012 do dnešníhodne sešelcelkem
8x, zkaždého zasedání byl vyhotoven zápis jednání a účastbyla v pruměru 760Á tak, r.20II
9zasedániúč,ast7lYoa v r.2010 také1I zasedéníaprttměr 72Yo.
Výbor se předevšim zabýva| činnostmi pro podporu jednotliých odborností. Samotnou
činnostíodbomostí se zabývaji cvičiteléa vývoření prostředípro jejich dobréfungování bylo
předmětem všech jednání vyboru. o jednotliých výsledcích odborností'jejich činnosti a
plánech se dozvíte z následujícíchpříspěvků.
Zák|adníčinnostívýboru bylo, je a bude technicko-ekonomickézajištěníprovozu celéT.J.,
kterépředevšímspočíváv:
1. udrženía zajištěníprovozu sokolovny vč.oprav
2. zajištěnífinancováníprovozu sokolovny a celéT.J.
SOKOLOVNA:
Co se podařilo za ce\é volební období? Souhrnem lze konstatovat úplné splnění úkolů
stanových pro odstupujícívýbor a dá se říci i nad rámec předpokladů:
Mimo běžnýchoprav proběhly tyto akce:

20r0

-

-

izolovat a Zno\.tlpoložit podlahu ve sprše(brigádnicky), opravy bateriínebyly provedeny,
pouze zaslepeny nefunkčníhlavice na levéstraně
pokáceny stromy kolem fotbalovéhohřiště
opravena střechu (výměna šablon)a klempířsképráce (p.Neckař)
proveden výkop pro hromosvod a položena zemnici pásku, jako první etapu rekonstrukce
systémuhromosvodu
vykop azžkladpro nový plot ze áraceného bedněnínazahradě k manželůmDobrouckým
byl pořízen nový kompresor (za spoluúčastiFK)
byly instalovány novéochrannésítěna pódiu a pod balkonem.
k 1.1.201l pak došloke změně úklidovéslužby(paníFišarovázapaní Váňovou)

20tr
-

zaháienaazvétšíčástidokončenastavbanovéhohřiště

.
-

dokončenarekonstrukce hromosvodu - rrystavenaposledníchybějícírevize
dokončena zeď ze zttacenéhobednění na zahradě k manželůmDobrouckým, za jejich
nemaléfinančnívýpomoci
proveden prořez 4 stromůnazahraďě
nákup pozemku od p.Procházky Městským úřadema pronájem našíT.J.
oprava havárie přívodu vody
provedenavětšíopravakotle - 3tis. + revize.

2012
- dokončeno a otevřeno nové multifunkčníhřiště (dokoupena buňka*zeleň), zprovozněn
internetový r ezew aěni systém
- posudeuČtŽp naproŤezstromů
- doplněn systémcentrálníhoklíčeo novéhřiště a kolem stávajícíchhřišť
- výměna kotle a změna ohřevu vody na bojler
opravy zjištěnéjsou dle možnostírea|izovány. Je třeba ovšem zdtnaznit, pokud někdo
zavíní škodu je povinen si zajistit opravu na vlastní náklady! Knihu oprav je třeba Znovu
oŽivit azprovoznit!
Hospoda:
Nedílnou součástínaší Sokolormy je i hospoda, která je (a to doufám není třeba
zďtlr aziov at)j edním z h|avních zdroj ůfi nancování j ejího provozu.
Vývoj v letech:
2010 _ rekuperačníjednotka
20II - Nájem byl zvýšenna od I.4.20I1 o inflaci za předchozi dva roky (2,5Yo- 300,- Kč
měsíčně).
2012 _ provedena výměna oken a vstupních dveří v hospodě, dokoupeny židle a TV _
z dotacepivovaru (190 tis. _ celkovénáklady však205 tis.). Výměna kotle.
Prakticky všechny úkoly stanovené stdvajícím dosluhujícím výborem byly splněny! Je
možnozkontrolovat ve tři roky starémhodnocení a plánovdní pro tříletéfunkčníobdobí!
Pouze nedošlo k uýtnalběpódia!
Finance a ekonomika:
přičemžporovnával vývoj se
Pravidelně se výbor Seznamoval se stavem pokladny a účtů,
připravenu
zprávu o hospodařenía rozpočetpro
schváleným rozpočtemT.J.. HospodáŤmá
rok 2013. Zjednodušeněvšak můžemekonstatovat,že návrhy rozpočtůse podařilo udržet,
podďilo profinancovatveškeréopravyjak z vlastních,takz dotačních
zdrojů.
Celkové náklady a tržbyjsou shrnuty v následujícítabulce vč.dotačníchtitulů.Výbor dbal
na to, aby každá dotace byla vyčerpánaúčelněa směřovala do složky, pro kterou byla určena.
Samostatnou položkou se staly náklady a výnosy pro sportovní činnosti oddílu volejbalu a
jejich součetje vyrovnaný.
Rok
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je plyn:
problém
Největší
_
_
- á m3 : 13,36Kč
2010 9.009m3 120.342,88
_
20I| 11.988m3 l84.001,-. á m3 : 15,35Kč(rusto I4,9Yo)
20|2- |I'692m3 -205.3I5,-. ám3:77,56 Kč(růst
o I4,4oÁ)
Voda V roce2012obsahuiehaváriiv hodnotě30 tis. Kč.
DOTACE 2OT2:
MěÚ Ústínadorlicí
M ě Ú Ú s t í n a do r | i c í
Ustínador|icí
MěÚ Ústínador|icí
Soko|-ŽuoaPi
Soko|-ŽupaPi
Soko|-ŽupaPi

Dotace-

sKUTEČNosT

40 000'00Kč
20 950'00Kč
54 255.00KČ
5 000.00Kč

Provoz a ÚdrŽba
HAZARD
balll.
a ÚdrŽba

250'00Kč
800.00Kč
85 000'00Kč
231255'00Kč

ichova

KraiPardubice
CELKEM

DOTACE 2O1I

Poskytovatel
MěU Ustínad or|ici
MěU Ustínad or|icí
MěU Ustínad or|icí
MěU Ustínad or|icí
Ustínad orlicí
MěU Ustínad or|ici
MěU Ustínad or|icí

Titul
Provoza ÚdrŽbatě|ocvičnyplyn,elektr.,voda
Náiemnétě|ocvičen-voIeibaI
dr.''A''
- vo|eiba|
ýěcnécenvdo turnaiů
- činnost
ýo|eiba|
NHTO
Vo leiballl.liqa

S o k o | e n2í0 1 1
uoa Piooichovaopraw a údrŽba
- vo|eiba|
Sokol-ZuoaPiooichovaPro sportovní
oddí|v
Sokol-ZupaP

M
MěU Ustínad or|ici
CELKEM

Sport pro VšechnV

Multifunkční
hřiště
Mu|tifunkční
hřiště

DotaceSKUTÉČNoST
35 000'00Kč
8 000.00Kč
4 000'00Kč
9 000.00Kč
5 000.00Kč
5 000.00Kč
3 000.00Kč
18 500.00Kč
6 000.00Kč
,t 000.00Kč
4 600 000.00Kc
1 150000.00Kč
5 844 500.00Kč

DOTACE 2O1O
M ě Ú Ú s t í n a do r l i c í
MěÚ Ústínador|icí
MěU Ustínador|icí
MěÚ Ústínador|icÍ
MěÚ Ústínador|icí

Provoz a ÚdrŽba

tělocvičen
Věcnécenvdo
Vo|eiba|-činnost
a,jdrŽba

Soko|-Ž
Soko|-Žu

DotaceSKUTEČNosT
35 000.00KČ
8 000'00Kč
2 000.00Kč
3 500.00Kč
5 000.00Kč
20 000.00Kč
2 000'00Kč
900.00Kč
8 000.00Kč
84 400'00Kč

Výbor realizoval poslední úpralu členskýchpříspěvkůza rok 2011 s tim, že do navýšení
zahmul 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 hřišťvyžaduje pravidelnou údržbu,která by při niákupu těchto služeb stála příliš
prostředkůna kterév současné
době našeT.J. nemá. Toto opatřenímělo pomoci i při běžných
opravách zařízeníT .J..
Pronájmy prostorjednotlivých složkámumožňujeT.J. zapaušálnísazbu 2tis. v zimě a 1tis.
v létě_ jedná se skutečněpouze o částkunákladovou, která T.J. vůbecnic nepřináší!
Plán
V rámci Znovu navrhovanéhovyrovnaného hospodďení jsou připraveny akce pro nejbliŽší
období,všeovšemzáIežíu některych znichnazískání dotací:
A:
Výměna oken a dveří u šaten_ posledníčást,která nemá provedenouvýměnu je část
šaten, wc a sprch. PředběŽný rozpoěet byl stanoven na 100 tis. Kč _ bude realizování
zpÍípadnédotace.
. musí dojít k doplnění sprch a jejich zprovoznéní' domluveno
B:
oprava sprch
s p.Poslušným je v současné
dobějiž realizováno.
C: Park za hřištěm _ T.J. získalapříslib financování úpravyprostor za fotbalovým hřištěm
na park ve výši 100 tis. Kč. V současnédobě je plocha pronajata firmě opravujícíkanalizaci,
následně v r. 2014 (s přihlédnutímke stavbě nádraži)dojde k realizaci.
D: Dalšíopravy
a) výmalba sálu a pódia
b) oprava betonu před peklem
c) oprava venkovní fasády u sprch a nátěr fasády u bočníhovchodu
E: Oprava střechy - bohuželpo letošnítuhézimě došlok několika poškozenímpředevším
plechovým částemstřechy.
F: Údržba stromů - vzhledem k počtua stalu lip kolem tělocvičnyje třeba zpracovat p!án
údržbyazqistit jeho dodržení.Předejde se tak zbyečným problémůmse sousedy.
D: Dotace. žádosti
MěÚ Ústínador|icí
MěÚ Ústínador|icí

P rovoza ÚdrŽbatě|ocvičnv-pIyn,
eIektr.,voda
- vo|eiba|
Věcnécenvdo turnaiů
- voleiba|
Pro sportovníoddí|y

Dalšíproblematika
Stále se každoročněopakuje problém s výběrem znétmek.Prosíme tedy všechny členy a
představitelejednotlir1ich složekT.J. o maximální spolupráci do dalšíchobdobí.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat za vedeni cvičenípro nejmenšípředevšímLence a
Petru Horníčkovým.obětují tomu strašněmoc časua největšíodměnou jim je pak velká účast
spokojených dětí.Dalšímpočinemje velký úspěchvolejbalu _ postup (a nyní již dvojí) do
druhé ligy je především zásluhou Z.DufÍka, kteý si k velkému volejbalu přidal i vedení
kluků.

Dalším velmi významným počinem bylo uspořádání jň pěti ročníkůNovohradské 70,
která počtemúčastníků
v pruměru kolem 300 překročila našeočekávání.Myslím, žeje na co
navazovat a předpokládáme, Že bychom dále pokračovaliv dalšíchročnících.
Též se po několik let podďilo uspořádat ,,Sokolení...I na tuto tradici by bylo pěkné
navézat.
Mimo jmenované dále výbor Íeši|záIežitosti,jako rozvrh hodin, vyběry známek, Seznamy
klíčů,pronájmy prostor, revize, úklid, daňovou a účetníproblematiku, inventarizací, uŤední
styk s Župou,výkazy,účastna YHŽupy, spolupráces osadním výborem apod'
Závér:
Jedním z hlavních cílů bylo zvýšeníkomunikaceo myslím, že jsme urazili velký kus
cesty, ale dalšínás ještěčeká.Snažmese všichni.
Závěrem bych rád poděkoval za sebe členůmvýboru za aktivní spolupráci za ce|é
tříletéobdobí. Patří dík i všem těm členům,kteří se aktivně podíleli na činnosticeléT.J..
Zv|áštní poděkování patří V. Fišerovi nejen za šestiletoupráci v revizní komisi, téžza
předchozí dlouholetou práci pro sokol.
Chtěl bych zároveň popřát nově zvolenému výboru chut' do práce, trochu štěstía
hlavně aktivních členůochotných pomoci, bez toho se nedá mnoho zmoci.
Do budoucna si přeji pro nás všechny a naši T.J. méně starostí s chodem a více
radostí ve sportovním vyžití.A našíT.J. k letošnímu90 ýročí ještě mnoho dalšíchlet a
skvělých členů.Máme na co navazovat!

Dne:4.3.2013
Daniel RÓssler
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Děkuji za pozornost.

Zprálva o činnostioddíIuvšestrannostiTJ Sokol Kerhartice za

sezónu 20|2|2013
oddíl všestrannosti se zaměŤuje především na mladší nejvíce zastoupenou část naší
tělovýchovnéjednoty. A to uŽ od těch nejmenších,kteří se schazejípři cviěení rodičůs dětmi
(2 _ 4let). V současnédobě je přihlášeno 20 dětí,dokonce přijíŽdějíi rodiče s dětmi zÚsti
nad orlicí. Cvičení probíhá formou hry při využití říkadel, písniček a ruzného náěiní.
Podobně probíhá také cviěení předškolníchdětí . I o toto cvičeníje poměrně velký zájem,
letos je přihlášeno 22 dětí.Dá|e už čtvrtýmrokem probíhá smíšené
cvičeníchlapcůa děvčat.
Je jich přihlášeno 20 a v tomto počtuse pravidelně scházejí.Jedná se o všestrannězaměřené
cvičení,míčovéa kolektivnihry. Žací se pak při pátečníchsetkáníchvěnují hraníflorbalu. Pro
ženyjejiž tradičněorganizováno cvičeníaerobiku, kalanetiky,posilování.Podlouhédobě je
při cviěení žen tělocvična zap|něná. Poslední sloŽkou všestrannostijsou muŽi. Ty se věnují
společně s dorostenci florbalu. o fungování složky všestrannostise starají cviěitelé Lenka
Homíěková,Jana Fišerová'Petr Horníček,PavlaHorníčková'Nicol Junková,Jana Šparlinkováa
Jiří Faltys.

4.3.2013

Lenka Horníěková

)NJJ

Zpráv a fotbalovéhooddílu
Fotbalový oddíl měl v sezóně 20II-I2 soutěŽíchpořádaných okresním fotbalovým Svazem
v Ústí nad orlicí 3 mužstva ato 2 mužstvamuŽůa 1 mladšípřípravky. A-muŽstvo v oP III.
tŤ.aŽ do posledníhokola bojovalo o postup a nakonec skoněilo na 4. místě.Béěko ve IV. tř.
skončilo na 6. místě.Mladšípřípravka hraje své zápasy turnajově, každýturnaj se
vyhodnocuj e m|ášťa koneěná tabulka se nedělá.
V sezóně 2012-13je početdruŽstevstejný.A-muŽstvoje po polovině soutěŽena 10.místěa
má pro jarní ěást soutěŽeco zlepšovat.Běčkoje na 5.místě.Přípravka hraje stejným
způsobema v podzimní částijeden turnaj vyhrálo a v několika dalšíchobsadilo druhémísto.
4 druŽstva.Celkem bylo sehráno 7 turnajů.
Turnaje se zúčastňujívždy
DruŽstvo muŽůse v riímci zimni přípraly zúčastnilotradičníhoZlmního turnaje na UMT
v Ústí nad orlicí.
Na domácím hřišti jsme v měsíci srpnu pořádali tradičníMemoriál Jiřího Korečka.
V loňskémroce jsme takéoslavili 65.výročiod za|oženífotbalu v Kerharticích. Při příležitosti
oslav byli odměnění zas|ouži|ihráčia funkcionríři.
V mimosportovní ěinnosti jsme uspořádali tradičníSportovníples, Maškarníkarneval pro děti
a Mikulášskou besídkuve spolupráci s o.s.Havlíček
Chtěl bych touto cestou poděkovat Městu Ústí nad orlicí za podporu, kterou nám poskyují.
Dík patří i všem dalšímsponzorům- K-Mont,Kaja, Jaroslav Kačer i všem sponzorům,kteří
nám věnovali ceny do tomboly na Sportovníples.
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Zpráva o činnostivolejbalovéhooddílu TJ Sokol Kerhartice za

sezónu 201212013

oddílu volejbalu TJ Sokol Kerhartice se podařilo dosáhnout historickéhosportovního
úspěchuv podobě postupu do 2. národníligy mužů.Tuto soutěŽhrály Kerhartice v sezóně
20II|2O|2. Po velmi dobréprvnípolovině (6.místo)se bohuželnepodaři\onavázatv půlce
druhéanajaŤe2OI2 se Kerhartice vrátily do Krajskéhopřeboru Pardubickéhokraje.Nyní
(před zbývajícími 3 zápasy) vede oddíl Kerhartic tabulku. Výkonnostní cíl se tedy dďí plnit,
protoženávrat do 2. ligy je stanovenouprioritou.
Stabilníkolektiv více než10 hráčůtak pokraěujeve vynikajícíchvýsledcíchna regionální
úrovni Pardubickéhokraje. Tým prochénikaždýrok poměrně náročnoupřípravou včetně
soustředění.Aktuální informace o výsledcícha komentářejednotlivýchzápasůjsou k
dispozici na www. kerhartice.com(Sokol Kerhartice- volejbal).
Chronickým problémemje nedostatekpeněz, hráči si financují veškeréprovozní výdaje
(doprava' rozhodčí,soustředění,atd.) ze svého,pouze nájemnéza halu je hrazeno z dotací
města Ústí nad orlicí. ostatní organizace (Sokol, Pardubický kraj) na naši činnostprakticky
nepřispívají,protoje dotaceměsta Ústí nad orlicí životnědůležitá.
Yýznamným počinemby\o založeníchlapeckéhomládežnickéhooddílu. Chlapci trénují1-2x
volejbaloých soutěŽív
týdně pod vedenímZ.Duffka s cílem se v nejbliŽšíchletechúčastnit
mládeŽnickýchkategoriích.
Mimo qýšeuvedenéhoje dalšínáplní volejbalovéhooddílu pořádání pravidelných turnajů_
tradičníhoSokolského (ve spolupráci s TJ Sokol Ústí n.o.) , a dá|epořádání vánočníhoa
velikonočníhoturnaje pro smíšenádružstva.V květnu navíc oddíl opět pomáhá spolupořádat
mezinárodnívolejbalový turnajjuniorek Velká cena města Ústí nad orlicí.

r.3.2013

Zdenék Duffek

