Zpráva o činnosti za uplynulé období (od VH 2015 do VH 2016)
V úvodu připomínám, kdo byli dosavadními členy výboru jednoty a jaké měli funkce.
Pavel Kašpar - starosta
ing. Vladimír Červený – hospodář, místostarosta
Růžena Spurná - jednatel
Vladimír Lysý – vedoucí odboru sportu
Milan Spousta – člen výboru
Tito členové se sešli za sledované období 8x a řešili nejdůležitější věci chodu jednoty. Průběžný
chod jednoty byl neustále zajišťován operativně, a to osobně či po telefonických konzultacích mezi
sokolníkem (Křivoklát), br. Červeným (Rakovník) a br. Kašparem (Králův Dvůr), případně s ostatními
členy výboru (Roztoky, Křivoklát), o provoz sokolovny se staral sokolník Milan Spousta.
V rámci naší jednoty fungují následující oddíly: stolní tenis, odbíjená, tenis, badminton, atletika a
všestrannost. Někteří členové svoji sportovní činnost provozují také v rámci více sportovních oddílů.
Takovým příkladem jsou br. Mužík s manželkou, ale nejen oni. Takže přesto, že oddíly mají malou
členskou základnu, jsou sportu schopné. Samostatnou skupinou jsou tzv. přispívající, to jsou členové, kteří
sympatizují s naší jednotou nebo se sokolským hnutím. Nezúčastňují se sportovních aktivit a ani spolkové
činnosti a tudíž mají minimum závazků vůči jednotě (roční snížený členský příspěvek).
 Oddíl stolního tenisu je nejaktivnějším a nejpočetnějším oddílem naší jednoty má 11 členů. Ti hrají v
okresní soutěži ve dvou mužstvech. Členové oddílu stolního tenisu jako každým rokem uspořádali
nejdříve 6. ročník klubového turnaje (20.12.2014), pak 11. ročník Velikonočního turnaje (28.3.2015)
při účasti 28 soutěžících a byl opět uspořádán jako loni ve spolupráci s místní organizací ČSSD, pak
oddílový nebo-li Vánoční turnaj (19.12.2015) a pak 21. ročník Novoročního turnaje (2.1.2016).
Oddíl stolního tenisu má k dispozici 4 stoly, robota pro trénování úderů a hernu pro tréninky a celou
tělocvičnu pro zápasy nejen okresního přeboru.
 Volejbalový oddíl má k dnešnímu dni 3 členy. Oddíl pravidelně spolupořádá turnaj veteránů na
Kolečku. Hraje venku i v sokolovně.
 Tenisový oddíl má 8 členů. Většina členů se aktivně zapojuje do činnosti a minimálně jedenkrát
týdně hrají na kurtech na Kolečku tenis nebo nohejbal. V případě nepříznivého počasí a v zimním
období, kdy nelze hrát na Kolečku, hrají v sokolovně. Tenisový oddíl pořádal, jako každý rok v září,
14. ročník Svatováclavského tenisového turnaje. Letos to bylo ve čtyřhře, na základě čehož se sešlo
více hráčů v turnaji.
 Atletický oddíl má 2 členy. Pavel Kašpar zorganizoval a za podpory členů výboru mohl realizovat
tradiční běžecký závod Malá křivoklátská. Tentokrát to byl 43. ročník a opět byl úspěšný. Startovní
pole hlavního závodu čítalo 137 běžců, což je méně než loni. Celkem v jednadvaceti kategoriích
startovalo 176 závodníků. Žákovské kategorie měly velice malou účast z důvodu konkurenčního
závodu v Hořovicich ve stejný den, kam byla směřována účast Lokomotivy Beroun. Mimo to
startovalo ve dvou kategoriích jen 15 předškolních dětí. Alan Breník, jako člen atletického oddílu
běžel tento závod již po třiačtyřicáté.
 Oddíl všestrannosti má pouze 1 člena a přispívajících členů je 15.

Z činnosti výboru a události v jednotě.
Sokolovna
 Proběhla kontrola z o.p.s. Rakovnicko na stav a využití akce Revitalizace sokolovny na níž poskytla
dotaci v roce 2010, výsledek byl dobrý.
 Sokolník se staral o běh sokolovny a staral se dobře. Má na starosti v zimě topení, trvale úklid
prostor, dohled nad akcemi, případně využívání dvora sokolovny k parkování aut při křivoklátských
akcích, dohled na ČOV a údržbu zeleně.
 Byly prodány nepoužitelné lavice z kina a starý metací stůl celkem za 3000 Kč zájemci, který
prodané hned zaplatil a odvezl.
 Na kotli č. 2 Karborobot Mate 40 byla vyměněna poškozená násypka (prorezlá) za novou, která byla
dělána na zakázku v ceně 12 567 Kč.
 Na začátku června se koupilo 28,74 tun uhlí ořech 2 Most za 66 421 Kč. Při ukládání do sokolovny
byla brigáda stolních tenistů. Pomoc při skládání uhlí je každým rokem menší.
 Zabývali jsme se vyřešením osvětlení v sokolovně. V srpnu proběhla schůzka se zástupcem firmy
Astra Lighting, kde jsme jej seznámili s prostředím a našimi požadavky. Jednalo se o úspornější
osvětlení místo dosavadních tří halogenů o příkonu po 1000 W. Nabídka řešení došla v září.
Navrhována byla dvě řešení: svítidla LED za 66 000 Kč, svítidla zářivková za 40 000 Kč. Nabízená
cena byla bez DPH. Rozhodli jsme zatím posečkat z důvodu nedostatku finančních prostředků.
 V prosinci byla provedena rekonstrukce ČOV v ceně 18 479 Kč. Akce vznikla na základě havárie,
která nešla odstranit pouhou výměnou starých dílů za nové. Byl již opotřebován hlavní hřídel
s ložisky.
 Také v tomto období byla používána k parkování plocha na dvoře sokolovny, a to jen při větších
akcích na Křivoklátě, kdy je velký zájem o parkovací plochu, neboť jindy to nepřináší žádný
výsledek. Zisk z této činnosti trochu přispívá do pokladny jednoty.

Kolečko
 Byla provedena revize komínu v kabině a bylo konstatováno, že komín by potřeboval úpravu.
Úprava komínu dle nabídky kominíka by stála 16 500 Kč. Byla provedena poptávka na levnější
řešení, ale to nebylo vyhovující. Zatím se úprava komínu neprovedla.
 V kabině na Kolečku byla opravena místa s poškozenou a z části spadlou vnitřní omítkou za cenu
3630 Kč.
 Bylo pořízeno čerpadlo na volejbalové kurty, neboť staré čerpadlo se nečekaně porouchalo a nešlo
opravit. Bylo koupeno nové za 8288 Kč.
 V kabině na Kolečku byla vyměněna expanzní nádoba používaná ve vodovodním systému, neboť
původní nebyla určena do vodovodního systému a byla málo účinná. Cena včetně montáže byla
7178 Kč.

 Správce na Kolečku v kabině na své náklady opravil rozvody vody a odpady v kuchyni, které
vykazovaly při svém stáří netěsnosti.
 Byl napsán dopis na CHKO Křivoklátsko ohledně mokřadu. Jednalo se o to, že mokřad zarůstá
náletovými stromy. Účelem bylo připomenout, že něco takového u nás existuje, neboť mokřad byl
vybudován z jejich popudu a na jejich náklady. Chtěli jsme vědět, zda je možná dotace na práce
spojené s vyčištění mokřadu. Z odpovědi vyplynulo, že údržba není tak složitá, že bychom ji
nezvládli vlastními silami. Možná by se v příštím roce pokusili zajistit příspěvek na údržbu. Nyní
jsme v jednání a možná nějaký příspěvek na to bude.
 S provozem Kolečka a platební morálkou nájemce pana Vladimíra Šandy byla celková spokojenost a
tak dosavadní jednoroční nájemní smlouva byla prodloužena až do konce roku 2020.
 Proběhla kontrola z o.p.s. Rakovnicko s dobrým výsledkem na stav a využití akce Obnovení
oplocení tenisových a volejbalových kurtů, na což o.p.s. Rakovnicko poskytlo dotaci v roce 2011.
 Byla podepsána smlouva s projekční kanceláří Ing. Jan Šinták o právu k provedení stavby a ohledně
umožnění přístupu na naše pozemky na Kolečku při provádění stavby vodovodu a kanalizace
Městečko-Křivoklát. Ve smlouvě je zakotven stálý přístup na Kolečko a doba trvání prací na našich
pozemcích pod sankcí při jejím překročení.
 Při výstavbě předpokládáme zapojení vodovodu do ubytovny a kabiny včetně kanalizace.
 V loni provedená drenáž na tenisových kurtech, která odvodňuje kurt č. 1 se osvědčila. Po celou
sezónu odváděla vlhkost a kurt se podstatně zlepšil.

Jednota
 Poskytli jsme dar 1000 Kč TJ Sokol Vratimov na základě jejich prosby. Bylo to na odmítnutý
příspěvek spolufinancování grantu, který získali na rekonstrukci sokolovny. Důvodem pro nás bylo
to, že i my bychom se mohli někdy ocitnout se získaným grantem a odmítnutím spoluúčasti, která
byla předem sjednaná.
 Projednávalo se pojištění majetku naší jednoty. Dosavadní pojištění bylo přes ČOS a pojistku platilo
ČOS. Protože ČOS krachem Sazky přišlo o příjmy, tak po uplynutí platnosti této pojistné smlouvy, si
musely jednoty sami pojistit majetek. Byli dvě cesty: buď si sehnat sami pojišťovnu, která výhodně
pojistí majetek jednoty, nebo se spojit s více jednotami, kde by pojistné mohlo být levnější než
pojistné individuální. Zde vyšla župa vstříc a ujala se role sjednotitele a uzavřela pojistku pro 14
jednot a župu. Tato pojistka byla pro nás zajímavá rozsahem pojištění, ale i výši pojistného, které
činí nyní 7 185 Kč ročně. My jsme také hledali samostatné pojištění, ale dosáhli jsme na pojistné, i
když nebylo podstatně vyšší, ale s menšími pojistnými nároky. Proto jsme se připojili ke společné
pojistce.
 Pojištění zahrnuje náš nemovitý majetek, což je sokolovna a na Kolečku kabina, ubytovna a kurty.
Také zahrnuje odpovědnost za škody způsobené jiným z titulu držby nemovitostí. Pojištění cvičenců
je zahrnuto ve společné pojistce, kterou uzavřelo ČOS, v rámci této pojistky neplatíme žádné
pojistné.
 Byla podána žádost o grant na MŠMT na rekonstrukci střechy na sokolovně. Žádost zněla 2.61 mil.
Kč se spoluúčastí 550 tis. Kč. Pomoc se spoluúčastí přislíbila ČOS, městys Křivoklát pouze
doporučil rekonstrukci. Naše žádost nebyla vybrána a tudíž akce se nemohla uskutečnit.

 Byla podána žádost o grant na Středočeský kraj na úsporu otopného systému v sokolovně (na jevišti
+ kotel). Naše žádost nebyla vybrána.
 Zatím byly na rok 2016 podány tyto žádosti o grant:
1. na opravu střechy sokolovny – na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v hodnotě
2,65 mil. Kč, pomoc se spoluúčastí přislíbily ČOS a městys Křivoklát
2. na Malou křivoklátskou – na ČOS v hodnotě 5000 Kč
3. na rekonstrukci osvětlení sokolovny na ČEZ
 Webové stránky naší jednoty udržuje br. Rajský.
 Exekutorský úřad nám poslal část peněz vymáhaných na dlužníkovi panu Votavovi, jež byl dříve
sokolníkem, a dodnes nám dluží nájemné z bytu.
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Sokolovna byla pronajímána k pořádání plesů a zábav, na akce pro místní děti a probíhaly zde
občasně diskotéky. Oproti minulému roku byl počet diskoték nižší z důvodu malé návštěvnosti.
Pro úplnou informaci sděluji, že v budově sokolovny sídlí kadeřnictví a šermíři skupiny W-Arlet
zde mají sklad svých rekvizit, všichni platí řádně nájemné.
Majetkem jednoty je:
 budova sokolovny č.p. 49 + stavební parcela 75/1 a dále přilehlé pozemky č. 24 (zbořeniště) a
pozemek 75/2 (zbořeniště)
 Kolečko – pozemky 142/1, 142/2, 142/3 a 142/4 – stav. parc. 509 (kabina) a 550 (ubytovna)
 hrobové místo na místním hřbitově (Marie Čechová)
 vývěsní skříňka na místní poště
Jednota je členem o.p.s. Rakovnicko s ročním poplatkem 2000 Kč.
Sokolníkem je br. Milan Spousta, nájemcem Kolečka pan Vladimír Šanda.

V Křivoklátě 18. března 2016

Pavel Kašpar, starosta jednoty

Kontrola usnesení z minulé Valné hromady


Bylo uloženo, že pokud bude přidělena dotace na opravu střechy sokolovny tuto provést. Bohužel
dotace nebyla přidělena a tak úkol nemohl být realizován.
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Kontrola plnění plánu práce
Sportovní činnost:
byl uspořádán 11. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu (28.3.2015)
byl uspořádán župní nohejbalový turnaj (16.5.2015)
byl uspořádán 14. ročník volejbalových veteránů Jindřicha Cedla (12.9.2015)
byl uspořádán 15. ročník Svatováclavského turnaje v tenisu (28.9.2015)
byl uspořádán 43. ročník lesního běhu Malá křivoklátská (7.11.2015)
byl uspořádán oddílový turnaj stolních tenistů
byl uspořádán 21. ročník Novoročního turnaje ve stolním tenisu (2.1.2016)
Kulturní činnost:
nebyla plánována

Pracovní činnost:

Na opravu střechy sokolovny nebyla přidělena dotace, oprava se neuskutečnila.

-

Plán práce na rok 2015 byl splněn.
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Plán práce TJ Sokol Křivoklát na rok 2016
Sportovní činnost:
-

uspořádat 12. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu (2.4.2016)

-

uspořádat 15. ročník volejbalových veteránů Jindřicha Cedla

-

uspořádat 16. ročník Svatováclavského turnaje v tenisu

-

uspořádat 44. ročník lesního běhu Malá křivoklátská (5.11.2016)

-

uspořádat 8. ročník oddílového turnaje ve stolního tenisu

-

uspořádat 22. ročník Novoročního turnaje ve stolním tenisu

Kulturní činnost:
-

letos není plánována

Pracovní činnost:
-

pokud bude přidělena dotace, zabezpečit opravu střechy sokolovny

-

pokud bude přidělena dotace, zabezpečit výměnu osvětlení v sokolovně

schváleno na Valné hromadě konané dne 18. března 2016

