
Zpróva o činnosti T.J. Sokol Kerhurtice
(pro VH konanou dne 17.3.2014)

Yéňení přítomní, váženi hosté,

byl jsem pověřen výborem naší T.J. přednést na dnešním jednání VH zprávu o činnosti za
rok 20l3 od poslední valné hromady.

Výbor vnovém složení se od poslední valné hromady konané dne 4.3.2013 do dnešního
dne sešel celkem 77x, z každého zasedáni byl vyhotoven zápis jednání a účast byla v pruměru
650Á, r20I2 zasedání 9 7 loÁ, r.20 1 1 1 l zasedáni 7 2o^, r.20|0 1 0 zasedáni 58%.

Pozitivně lze hodnotit, že po loňské VH se podařilo delegovat a zvo|it na VH župy
br.J..DufÍka do j ej ího předsednictva.

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

Zák|adni činností výboru bylo, je a bude technicko-ekonomické zajištění provozll 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.

SOKOLOVNA:
V loňském roce se mimo běžnéúdržby podařilo:
- obnovena výmalba hlavního sálu, jeviště a vedlejších chodeb
- opravena střecha výměnou šablon p.Novotným
- nákup pozemku na zahradě restaurace 26m od Pozemkového fondu, a 5m vjezd na nové

hřiště od paní Kočové
- proveden prořez 4 stromů na zahradě
- na základě havárie odpadů došlo ke kompletní opravě pánských pisoáru
- zakoupena sekačka
- 2x prováděna oprava úniku vody ze systému topení
- Změnauklízečky (sl.Junková za paniFišarovou)

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

Hospoda:
Nájem byl naposledy zýšen na od |.4.2011 o inflaci za předchozí dva roky (2,5Yo - 300,- Kč
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 2013. Zjednodušeně však můžeme konstatovat, že návrhy rozpočtů se podařilo udržet'
podařilo profinancovat veškeré opravy jak z vlastních,takz dotačních zdrojů.

Celkové náklady aÍržby jsou 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 2013 2013
NákIadv 526 461
Výnosv c J / 470
- z toho dotace 169 115



MěÚ Ústí nad or|icí
MěÚ Ústí nad or|icí
MěÚ Ústí nad or|icí
Soko|-Žuoa Pippichova

Dotace-
sKUTEČNosT

Provoz a údrŽba tě|ocv 34 000.00 Kč
ro všechn 41 550'00 Kč

56 784'00 Kč
30 000.00 Kč

Všeobecná 4 600.00 Kč
Í Činnost m|ádeŽe 2 500'00 Kč

169 434'00 KČ

Média
Jednota se zúčastnila výběrového tizeni organizovaném městem Úo ve kterém jsme
k 1.l1.2013 změnili dodavatele elektřiny a od 1.6.2014 plynu spředpokládanou úsporou
40tis. a 5tis.

- elektřina - cena se opět zvýšila z34tis' na 38 tis. Doufejme, že nový dodavatel nárůst
zastavi - zatím fungoval pro loňský rok pouze dva měsíce.

- voda _ spotřeba za 49 tis., zde se na nás podepisuje hlavně stálý nárťrst cen. Je to do
budoucna otázkou řešení' zda jsme schopni někde ušetřit (perlátory, apod.)

- plyn - spotřeba plynu za rok 2013 byla 9.062 m2 (2012-17.692 m3,201|-I1.988 m3'
20|0-124|4, 2009-I|4|4) - došlo tedy k velmi významné úspoře, kterou lze přičíst
především novým kotlům a pak lepším počasím. ČEZ nám vracel před cca dvěma

nv 4ó tis.Kč
2010 2011 2012 2013

eIektřina 22 062 34 353 34 776 38.441
plyn 109 894 147 439 210 867 246.715
voda 33 'r07 25 898 73 138 49.049
Celkem 165 063 207 690 31 I  781 334.205

2010 -  9 '009 m3 -  120.3 42,88 -  ám3: 13,36 Kč
20II - 11.988 m3 - 184.001,- - ám3: 15,35 Kč (růst o 14,90Á)
20|2-11,692 m3 -205 '3I5,-  -ám3:17,56 Kč (růst o14,40Á)
20|3 -9.062 m3 - 153.043,89 - á m3 : 16,89 Kč (pokles o 3,8Yo)

Výbor realizoval úpravu se zvýšením členských příspěvků pro rok 2014 s tím' Že došlo
k sjednocení sazeb dětí a dospělých na minimální hranici 300,- Kč. Nadále platí, pokud člen
odpracuje 5 hodin, bude mu uvedená ěástka vrácena. Uvedené zafungovalo pouze částečně.
BohuŽel pÍovoz tělocvičny a venkovních hřišt' vyžaduje 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 zaŤízeniT.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: opravy a údržba
- plot u zahrady a antukového hřiště
- výměna oken a dveří u šaten, okno u kuchyně
- sprchy
- podlaha v tělocvičně
- strop nad Havlíčkem
B: Údržba stromů

Nadáleje třeba se zabývat průběŽnou údrŽbou, nejen na zahradě, ale i u antukového hřiště
C: Výstavba parku za novým hřištěm

Výbor schválil návrh pokusit se získat finanění zdroje na výsadbu parku zanovým hřištěm,
jako místo pro pasivní oddech pro děti, dospělé'a seniory. Byla podána Žádost o poskýnutí
dotace z Nadace partnerství a Fondu pro ZELENE OUSTI. Termín realizace 2014-2015.

Titul



D: Dotace - žádosti
Poskvtovatel Titul Dotace

MěU Ustí nad or|icÍ Provoz a ÚdrŽba tě|ocvičnv-p|vn.e|ektr.'voda 34 000.00 Kč
MěÚ Ústínad or| icí Sport pro vŠechnv 41 000'00 Kč
MěÚ Ústínad or|icí HAZARD 55 000'00 Kč

ooravv a údrŽba 30 000'00 Kč
Všeobecná soortovní činnost 2 500'00 KČ

Sokol-Zupa Pippichova Soortovní činnost mládeŽe 2 500'00 Kč
CELKEM ,|65 000'00 Kč

E: Venkovní hřiště
a) Brigády

- pravidelnáudržba hřišt'dle složek (fotbal.hřiště - fotbalisté' volejbalové - volejbalisté,
multifunkc e-vše stranno st)

b) Provoz
Byl zprovozněn elektronický systém registrace sportovišť.
Princip je ale daný, všichni členové T.J.Sokol Kerhartice mají uvedné hřiště zďarma|
Nicméně je nutné se registrovat. Jsou možné prodeje permanentek pro cizí.
Nadále je v reklamaci špatné obložení kolem umělé trávy a sloupky na beach hřišti.

F: Novohradská 70
Již šestým rokem byla uspořádána Novohradská 70, které se loni zúčastnilo rekordních

374 účastníků. Pro letošní rok je již šestý ročník připraven na28. června, tentokráte s několika
novinkami.

1. Pořadatelství je ve spolupráci se Župou - jako soKoLNÍ vÝI'E,r KOLEM
2. Přidána trasa pro cyklisty 100 km
3. Přidány trasy pro pěší 10 a 30 km
4. Závěrem bude posezení u táboráku společně s účastníky, kteří u nás budou přespávat

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

a představitele jednotliých složek T.J. o maximální spolupráci do dalších období. Ten kdo
nezaplati, nemůŽe navštěvovat naše sportoviště - nemá pojištění! Brigády je nutné absolvovat'
aby mohla bý uplatněna sleva na členském příspěvku, hřiště a sokolovna to potřebuje. Nadále
přetrvává nešvar, že o údržbu se starají jedni a ti samí!!! Je potřeba zapojit mladší!

Problémem zistává dodržování pořádku v tělocvičně a v okolí hřišť, prosíme všechny
vedoucí, aby dbali na pořádek a nedocházelo k poškozoyáni majetku T.J.!

V loňském roce byl připojen zahradni domek oS Havlíček na elektřinu sokolovny a
připraveno připojení vody. Vše je v souladu s podepsanou smlouvou o spolupráci.

Byla provozována vývěsní skříňka a stránky naší T.J., kde se pravidelně zveřejňují
zápisy z jednání výboru a valných hromad. Byla zprovozněna fotogalerie
www.fotky.kerhartice.com.

Mimo jmenované dále výbor Ťešil' zá|ežitosti, jako rozvrh hodin' výběry známek, Seznamy
klíčů, pronájmy prostor, revize, úklid, daňovou a účetní problematiku' inventarizaci, uŤední
styk s Žlpou,výkazy,účast na YHŽupy, spolupráce s osadním výborem apod.

Závér:
Velké poděkování patří všem, kteří se starají o aktivní cvičení všech věkových

kategorií, především pak dětí' kde se již dlouhodobě naším duem H+H daří udržovat
lysokou úroveň, za což hovoří, Že ze 170 členů je 92 dorostu a dětí! Další poděkování
patří těm, co se starají o provoz sokolovny a hřišt'. Komunikace mezi složkami nevázne.
Nicméně bych chtěl na tomto místě apelovat na všechny mladší členy, aby se aktivně
zapojili do chodu naší T.J.. Jste naše budoucnost a ti starší už to sami nezvládnou.

Dne:17.3.2014
Daniel Róssler

Děkuji Za pozomost.. 
1l
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oddíl všestrannosti se zaměřuje především na cvičení dětí. A to uŽ od těch nejmenších, kteří
se scházejí při cvičení rodičů s dětmi (2 - 4let). V současné době je přihlášeno 12 děti, |/2

přihlášených dojíždí z Ustí nad orlicí a dalších okolních měst. Cvičení probíhá formou hry ři
využiti říkadel, písniček a různého náčiní. Podobně probíhá také cvičení předškolních dětí . I
o toto cvičení je poměrně velký zájem,letos je přihlášeno 22 dětí.Dá|eužpátým rokem
probíhá smíšené cvičení chlapců a děvčat. Je jich přihlášeno 26 av tomto počtu se pravidelně
scházejí. Jedná se o všestranně zaměřené cvičení, míčové a kolektivní hry. Dále chodíme
plavat a bruslit. V červnu 2013 jsme na zakončení cvičení naváza|i na tradici stanování.
Mělo velký úspěch' tak určitě letos zopakujeme. Žáci. dorostenci se v pátek věnují stále
velice oblíbenému florbalu. Pro ženy je jiŽ tradičně organizováno cvičení aerobiku a
posilování.23.4.2013jsme uspořádali cvičební hodinu, kde se předvedli všechny složky
všestrannosti. o fungování složky všestrannosti se starají cvičitelé Lenka Homíčková, Jana
Fišerová, Petr Horníček, Pavla Homíčková, Nicol Junková, Jana Šparlinková, Jana
Harapátová, Pavel Bureš a Dáda Róssler.

V Ustí nad orlicí I7.3.2014 n""'i:KŠ"



Zpráv a fotbalového oddílu za rok 20|3

Fotbaloqý odrlíl měl v rámci soutěží řízených oFS Ústí nad orlicí v sezóně
2012-2013 tři družstva. Dvě družstva mužů a družstvo mladších přípravek.
A.družstvo mužů hrálo okresní přebor III. tř. a na konci sezóny obsadilo
8. místo. B-mužstvo hrálo IV. třídu a obsadilo 6.místo. Mladší přípravka
hrála svou soutěž turnajovýJn způsobem. Každý turnaj se vyhodnocoval m|ášť
a konečná tabulka diii/s,t#^íiló,ÁWDružstvo prakticky na všech turnajích
obsadilo 2. nebo 3. místo. Na dvou turnajích zvítězi|o. V srpnu jsme již tradičně
uspořádali Memoriál Jiřího Korečka.
Do sezóny 2013-20|4 jsme přihlásili pouze jedno družsfuo mužů a starší přípravku.
Muži jsou po polovině soutěže na 8. místě. Starší přípravka hraje Znovu turnajově.
Jelikož naše družstvo patřÍ v soutěži k nejmladším, na lepší výsledky zatím
čeká.
V mimo sportovní činnosti.isme uspořádali tradiční Sportovní ples.

,rkrro.l ^hr.-,('



Zpráva o činnosti volejbalového oddí|u za sezónu20132014

V současnosti funguje soutěžní formou v Kerharticích jeden oddíl muŽů.

Nejvýznamějším počinem v soutěžni sezóně 2013120|4 byl postup do 2' národní ligy. V loňském roce

se podařilo jednoznačně vyhrát krajský přebor a v následné kvalifikaci v Novém Boru Kerhartice

potvrdily dobré výsledky a z prvního místa postoupily zpět do 2. |igy, která se uŽ jednou hrála v sezóně

201.1l20I2, V naročné soutěŽi je těžké obstát jak po herní, tak po ekonomické stránce, přesto letos

Kerhartice nepatří za úplného outsidera. o setrvání v soutěži rozhodnou zbýuajíci zápasy nebo

případná kvalifikace. Po hráčské stránce se podařilo družstvo posílit o mladé hráče z Ústí, díky

sponzorským darum došlo také k alespoň dočasné finanční stabilizaci. Zazminku stojí skutečnost, Že

volejbal v Ústí skončil ve všech kategoriích.

Rekreační formou i pro nesoutěžnitráěe probíhají tréninky ve středu v Kerharticích' v hale Na Dukle v

Ústí se hrají domácizápasy a další tréninky. Družstvo pravidelně jezdí před sezónou na soustředění v

Jablonném nad orlicí.

Mládežnický volejbal zůstává stále hlavní prioritou do budoucna, v současné době mohou chlapci i

děvčata bez věkového omezení navštěvovat středeční tréninkv od 17.30. kde se mohou naučit

volejbalovým základům.

Mimo výše uvedeného, je další činností volejbalového oddílu pořádání tradičních turnajů - Sokolského

(ve spolupráci s TJ Sokol Ústí)' vánočního pro smíšená družstva a v květnu oddíl také pomáhá

spolupořád at mezinárodní volejbalový turnaj juniorek Velkou cenu města Ústí nad orlicí. Z kulturních

akcí organizuje oddíl ještě volejbalový ples.

Zavo|ejbalový oddíl: Zd. Duffek 14.3 .2014
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