Zpracovala: Mgr. Blanka Mauerová
7. února 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA TJ SOKOL CHORNICE, Z.S.
ZA ROK 2019
V roce 2019 čítala TJ Sokol Chornice, z.s. k 31. 12. 2019 celkem 122 členů (75 dětí, 47
dospělých).
Členy výboru byli:
Předsedkyně: Mgr. Mauerová Blanka
Jednatel: Slabý Jiří
Hospodářka: Vykydalová Zdeňka
Další členové: Fiebichová Alena, Klvačová Petra, Kraus Ondřej, Bc. Mauer Jaroslav,
Mgr. Pilař Radek, Mgr. Bílková Ilona DiS.
Výbor se scházel cca 1x za 2 měsíce: 10. 1. 2019, 7. 3. 2019, 2. 5. 2019, 13. 6. 2019,
5. 9. 2019, 7. 11. 2019.

1. ZPRÁVA ZA ODDÍLY
A. VŠEOBECNÉ CVIČENÍ
Scházíme se 1x týdně pod vedením Aleny Fiebichové a Aleše Fibicha, a to v pátek od
13:30 do 17:00 hodin. Chodíme do velké tělocvičny nebo na hřiště ZŠ Chornice. V roce 2019
bylo přihlášených 18 mladších a 19 starších dětí a 2 dorostenci.
Pro mladé „sokolíky‘‘ připravujeme oddílové překážkové, vytrvalostní, míčové a
běžecké soutěže, kterými se připravujeme na sportovní závody.
Pravidelně se účastníme Krajského kola soutěže v zimním čtyřboji v Pardubicích, ve
kterém bojovalo 21 našich dětí.
Soutěžily v disciplínách: šplh na tyči, skok z místa, člunkový běh a hod na koš.
Nejlépe se umístili ve svých kategoriích:
1. místo DENISA BODLÁKOVÁ, HANA KOPKOVÁ
2. místo DANIEL FRIEDL, KAREL FRANTA
3. místo VERONIKA FRANTOVÁ, LADISLAV MICHALEC, TOMÁŠ KOPKA, TOMÁŠ HANÁK
V doplňkové soutěži ve skoku přes švihadlo, kde musí sportovec provést co nejvíce
přeskoků po dobu 30 sekund si dobře vedli:
1. místo VERONIKA FRANTOVÁ, TOMÁŠ KOPKA, KAREL FRANTA
2. místo DAN SCHREIBER, ESTER KATEŘINA GLUCHOVÁ, PAVEL KADLEC
3. místo ŠÁRKA PÍSKOVÁ, TOMÁŠ HANÁK

Velkou jarní až letní soutěží je atletický víceboj, který se skládá ze 4 disciplín: sprint,
skok daleký, hod míčkem nebo granátem a vytrvalostní běh.
V krajském kole v Pardubicích závodilo 17 borců, kteří velmi dobře reprezentovali naši
TJ, nejlepší byli:
1. místo HANA KOPKOVÁ
2. místo DAN SCHREIBER, DENISA BODLÁKOVÁ, ESTER KATEŘINA GLUCHOVÁ, KAREL FRANTA
3. místo MICHAL KŘENEK
Do republikové soutěže v atletice v Třebíči, pod záštitou ČASPV (ČESKÉ ASOCIACE
SPORTU PRO VŠECHNY), odjelo reprezentovat Pardubický kraj 16 sokolíků.
Na Vysočině soupeřilo celkem 260 sportovců z jedenácti krajů.
Závod jsme si všichni užili, nikdo se nezranil, „sokolíci‘‘ vybojovali 5 umístění do dvacátého
místa (10. místo HANA KOPKOVÁ, 13. místo DANIEL FRIEDL a ESTER KATEŘINA GLUCHOVÁ, 15.
místo DAN SCHREIBER, 17. místo JAN HOLAS).
TJ Sokol Chornice, z.s. děkuje všem mladým sportovcům za jejich krásné výkony,
kterými proslavují naši obec. Velké poděkování patří rodičům našich dětí, za pomoc a
doprovod na soutěže.
Touto cestou bychom chtěli našim nejlepším sokolíkům pogratulovat a předat dárkové
poukazy za výbornou reprezentaci naší organizace, jsou to:
DENISA BODLÁKOVÁ

DAN SCHREIBER

VERONIKA FRANTOVÁ

DANIEL FRIEDL

ESTER KATEŘINA GLUCHOVÁ

TOMÁŠ KOPKA

HANA KOPKOVÁ

KAREL FRANTA

Chtěli bychom také ocenit některé borce v oddíle, kteří na sobě hodně zapracovali a je
to znát na jejich výsledcích, jsou to:
SOFIE SKALICKÁ

TOMÁŠ VAŠÍČEK

ANETA LIŠKOVÁ

JAN HOLAS

TEREZA TATKOVÁ

MICHAL KŘENEK

KATKA POHANKOVÁ

LADISLAV MICHALEC

B. TANEČKY
Již třetím rokem navštěvují děti věku 4-14 let taneční kroužek, který vede Petra
Klvačová a Alena Fiebichová.
Děti se postupně učí držení těla a pohybovou techniku, citlivost, vnímavost,
představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost. Jde vidět, že za ty tři roky získaly i
správnou rytmiku.
Nyní kroužek navštěvuje asi 13 dětí. Jsou mezi nimi i děti předškolního věku. K tanci
jsme začali používat i pomůcky jako například stuhy.
Během roku jsme s dětmi natrénovaly nové choreografie. Se staršími jsme vystoupily
například jako čarodějnice, nebo jako andělé při rozsvícení vánočního stromu.

C. KONDIČNÍ CVIČENÍ
Je to již 1,5 roku, co byl pod vedením Petry Klvačové založen sportovní kroužek
KONDIČNÍ CVIČENÍ. Je určen pro ženy i muže a je veden formou kruhového tréninku se
zaměřením na posilování a zpevňování celého těla.
Scházíme se každé úterý od 19.00 do 20.00 hod. v kulturním domě v Chornicích.
Nyní dochází asi 15-25 nadšených sportovců, mužů i žen. V hodně rozsáhlém věku od 14 do 60
let. Každý cvičí dle svých možností a svých sil.
Zahájení je řádnou rozcvičkou s pomocí gymballů. Následuje posilování, které probíhá
samostatně i ve dvojici. Cvičíme například sed leh, výdrž v planku, výpady vpřed, dřepy
s gymballem, skáčeme přes švihadlo, posilujeme na TRX popruzích, tvarujeme svaly s činkami,
s gumičkami, overballem. Využíváme i trampolínu, lavici a lodní lano. Cvičení ukončujeme
protahovacími cviky ve dvojici formou partner-jógy.
Cviky po čase obměňujeme, aby se posílila celá svalová soustava. Má to obrovský
smysl. Je pro mě odměnou vidět, jak se mění a tvaruje postava a posunují se možnosti
protažení celého těla.
Na konci roku vždy cvičení ukončíme úžasným a příjemným posezením u dobrého pití i
jídla, máme to prostě za odměnu. A za účast musím všem moc poděkovat. Protože pohled
z pódia na plný sál je inspirující.

D. FLORBAL
Na florbal se scházíme jednou týdně v
kulturním domě, vždy v úterý od 17.30 do
18.30 hod. Vedoucími jsou Radek Pilař, Jiří
Slabý, asistentem je Aleš Fiebich.
Kroužek je určen pro děti od 6 do 15
let. Účastní se jej průměrně 17 dětí. Většinou
jsou to mladší žáci 1. stupně, ale o tento
moderní a rychlý sport mají zájem i žáci 2.
stupně. Proto je nutné, aby byli k sobě
ohleduplní – k tomu je vedeme a celkem se
to daří.
Florbal děti baví a stále se zlepšují. Snažíme se rozvíjet fyzickou kondici i techniku hry.
Stále se trochu potýkáme s malým prostorem a absencí mantinelů, ale vše překoná chuť si
zahrát a dát gól.
Rádi bychom se porovnali i s jinými kluby a tak plánujeme přátelské utkání s florbalisty
z Městečka Trnávky a chceme si vyzkoušet jejich velké hřiště i hru o mantinely.

E. CVIČENÍ PRO ŽENY
Ženy cvičí 1x týdně a to ve čtvrtek od 18 do 19 hodin pod vedením Jany Lexmaulové.
Hlavní náplní je protažení celého těla a posílení všech svalových skupin.
Od září máme nový gymnastický koberec, za který jsme moc rády, míčky a podložky
na cvičení.
Do našeho
cvičení je přihlášeno 14
žen, docházka je
poněkud menší, proto
velice rády
mezi nás přivítáme nové
cvičenky.

F. SPORTOVNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK
Sportovně pohybový kroužek je určený pro děti od 3 do 7 let. Cvičení vede Blanka
Mauerová s pomocí Aleny Fiebichové a Zdeňky Vykydalové, je zaměřené na všestranný rozvoj
dítěte. Připravujeme různé překážkové dráhy, věnujeme se míčovým a pohybovým hrám,
gymnastice i atletice, procvičujeme prostorovou a pravolevou orientaci, učíme se pohybové
básničky, poznáváme obrázky, barvy,… Scházíme se jednou týdně v úterý od 15.45 do 16.30.
Do kroužku chodí 20 převážně školkových dětí.

G. CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
Cvičení pro maminky s dětmi je určeno dětem do tří let věku a jejich doprovodu. Pohyb
spojujeme

s básničkami,

cvičíme

na

balonech,

s padákem. Snažíme se o všestranný rozvoj dětí,
poznáváme zvířátka, barvy, počítáme atd. Cvičení se
zaměřuje také na maminky, se kterými děláme
krátkou automasáž na zlepšení duševní a tělesné
pohody. Scházeli jsme se pod vedením Blanky
Mauerové jednou týdně v úterý od 9.30 do 11.00.
V květnu a červnu jsme několikrát místo cvičení
v tělocvičně jely s dětmi na kolech do Městečka
Trnávky, nechyběl ani výlet autobusem do Moravské
Třebové do

volnočasového

centra

Hastmánek.

Cvičení bylo na konci června přerušeno z důvodu nástupu vedoucí kroužku do zaměstnání.

H. MALÝ FOTBAL
V roce 2019 se opět začal v Chornicích hrát fotbal. Jedná se o soutěž malého fotbalu
(5+1 hráčů) v Blanenském okrese. Přechod z velkého hřiště na malé byl pro naše hráče
náročný. A to z několika důvodů například menší hřiště, jiná pravidla, zákaz skluzů atd…
Zájem o tento sport byl velký a na první sezónu se podařilo získat dostatek hráčů. První
polovina sezóny se vcelku vydařila a náš tým přečkal prázdninové volno na krásném druhém
místě. Bohužel druhá polovina sezóny se již tak nevydařila a náš tým skončil na 4. místě. Je to
škoda, protože 3. místo zaručovalo postup do další ligy. Chornický tým nepostoupil jen
o skóre.
Do další sezóny jsme sehnali další 4 hráče, ale bohužel se dvěma jsme se museli
rozloučit. S jedním kvůli neshodám v týmu a ten druhý hráč úspěšně pokračuje ve fotbalové
kariéře na poloprofesionální úrovni.
Doufejme, že sezóna 2020
bude ještě lepší než minulá.
Nejlepší střelci: Dofka Onřej 19 gólů,
Havlíček Filip 11 gólů

Konečná čtyři místa:
1. místo Panthers Vanovice

55 bodů

2. místo Mk Březová nad Svitavou

52 bodů

3. místo Celtic Újezd u Boskovic

47 bodů

4. místo Sokol Chornice

47 bodů

2. AKCE PRO VEŘEJNOST
A. CHORNICKÝ VANDR
Sedmý ročník Chornického vandru, který proběhl 8. května 2019, byl ve znamení
slunečného počasí. Sedět za oknem, řeknete si nádherný den, ale ti, co přišli, velmi záhy
pochopili, že budou bojovat nejen s kilometry majícími před sebou, ale i s větrem, jenž nás
začal zocelovat. I přes tento malý nedostatek se však akce nadmíru vydařila. Raritou tohoto
vandru však bezesporu byla účast poníka.
Letošní ročník nabídl výběr z šesti tras: Mrně - 7 km, Dětská trasa - 11 km, 18 km, 25
km, 46 km terénní a 46 km silniční. Trasu Mrně lemovala křížovka, Dětská trasa byla zpestřena
geocachingem.

Chornický vandr 2019 v číslech:
celkem účastníků: 193 (78 žen, 59 mužů, 56 dětí)
nejstarší účastnice: 77 let

nejstarší účastník: 78 let

nejmladší účastník: 1 měsíc

počet psů: 6

počet kočárků: 6

poník: 1

výběr tras:
Trasa Mrně 7 km - 63 účastníků

Dětská trasa 11 km - 56 účastníků

Střední trasa 18 km - 45 účastníků

Cyklotrasa terénní 46 km - 2 účastníci

Cyklotrasa silniční 46 km – 8 účastníků
Pěší a cyklotrasa 25 km - 19 účastníků, z toho 14 cyklistů a 5 pěších
účastníci z Chornic: 106
účastníci přespolní: 87 (Jevíčko 27,
Moravská
Trnávka

Třebová
8,

12,

Jaroměřice

Městečko
8,

Velké

Opatovice 8, Biskupice 4, Opava 4,
Olomouc 3, Vranová Lhota 3, Bezděčí 2,
Pavlov 2, Vlčice 2, Boskovice 1, Lázy 1,
Ospělov 1, Úsobrno 1)

B. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Druhý prázdninový týden (8. - 12. 7. 2019) se v Chornicích nesl v táborovém duchu.
Dvacet dva dětí se na fotbalovém hřišti pod vedením Zdeňky Mauerové, Blanky Mauerové,
Elišky Mauerové a Ilony Bílkové pravidelně scházelo, aby spolu prožilo týden plný her, sportu,
pohybu, tance, zábavy, tvoření a legrace. Táborový program byl zpestřen kurzem sebeobrany
a celodenním výletem do Rudky u Kunštátu, kde jsme navštívili Jeskyni Blanických rytířů a
smyslovou zahradu.
Nechybělo také závěrečné vystoupení pro rodiče a veřejnost.
Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu na podporu zaměstnanosti.
Všem dětem děkujeme za příjemně strávený čas, který obohatil nejen vedoucí tábora,
ale doufejme i děti samotné. Dále děkujeme obci Chornice za poskytnutí zázemí v kulturním
domě.

C. CHORNICKÁ POUŤ
Druhý srpnový víkend je v naší obci tradičně spjat s poutí. Atrakce byly různorodé a
udělaly radost nejen dětem, ale i dospělým.
Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu drobného zvířectva, taneční vystoupení členek TJ
Sokol Chornice či fotbalové utkání, sobotní program pak završila pouťová zábava. Počasí nám
nebylo příliš nakloněno, ale i tak se lidé přišli pobavit.
Nedělní odpoledne zahrála k tanci i poslechu kapela GAVA BAND. Bohaté občerstvení,
doufáme, uspokojilo všechny labužníky.
Děkujeme Obci Chornice, kulturní komisi, rybářům, chovatelům a členům sokola za
zdárný průběh Chornické pouti. Jsme velmi rádi za přínosnou spolupráci místních spolků
podporovanou naší obcí.

D. POMÁHÁME POHYBEM
Na konci září se již tradičně setkáváme na chornickém fotbalovém hřišti, abychom si
společně pustili draky a trochu si zasportovali. Podruhé jsme se rozhodli spojit tuto akci s
charitativní sbírkou, tentokráte určenou pro Nelinku Popelkovou z Vendolí, která je od
narození postižena dětskou mozkovou obrnou.
A naše rozhodnutí se setkalo s pozitivní odezvou, neboť spolu s místními hasiči, rybáři,
sokolisty a dalšími dobrovolníky se podařilo vybrat 41 873,-, díky nimž bude Nelinka moci
absolvovat hipoterapeutický pobyt, který jí sice velice pomáhá s rozvojem pohybu, ale na nějž
pojišťovna nepřispívá.
Touto cestou bychom rádi poděkovali kapele Etien Band pod vedením pana Kavana,
která zpestřila slunečné a větrné nedělní odpoledne skvělou muzikou, tanečnicím Flamenca
z Moravské Třebové, paní Brožové za projížďky na koních, odvážným dětem a ženám, které
nám zatancovaly, a hlavně všem, kteří přišli a poskytli finanční příspěvek, ať už zakoupením
dárkového žetonu, startovným za charitativní běh či jen tak, protože chtěli. Velmi si toho
vážíme.
V neposlední řadě děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali věcný dar či finanční
příspěvek, zejména firmě KD plast s.r.o., Sklárny Úsobrno a PODA a.s.

E. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V Chornicích nám letos advent odstartovala Mikulášská nadílka. Mikuláš přihlížel
vystoupení čertíků a andílků ze sokola, kteří si pro něj připravili tanečky, pohádku o Káče a
čertovi, „domluvil“ dětem, aby nedělaly neplechy, ty pak na oplátku Mikuláše potěšily
zpíváním u nádherně osvíceného vánočního stromečku. Odměnou jim byl malý sladký balíček.

3. AKCE PRO ČLENY
A. PŘEDVÁNOČNÍ PÁRTY
Rok 2019 jsme již podruhé zakončili společnou akcí pro děti navštěvující TJ Sokol
Chornice, z.s. s názvem Předvánoční párty. Děti si mohly zatančit, zaskotačit či jen tak užít
poslední dny roku 2019. Bylo pro ně připraveno i malé občerstvení. S malými dětmi si přišlo
trochu klidu v předvánočním shonu užít i několik maminek.

B. POMOC PŘI ÚKLIDU OBCE
9. dubna 2019 organizoval Myslivecký spolek Jezevec úklid naší obce. Letos podruhé
jsme myslivcům nabídli, že se s dětmi a rodiči zapojíme a pomůžeme. Sešli jsme se odpoledne,
rozdělili si, kam kdo půjde, a pustili se do sběru odpadků. Menší děti uklidily střed obce, starší
děti se vydaly kousek dál. Podařilo se nám sesbírat několik pytlů odpadků.
Věříme, že tímto počinem přispějeme ke zkrášlení naší obce a povedeme děti k tomu,
aby nebyly lhostejné ke svému okolí.

4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
A. ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ
Stav účtu k 1. 1. 2019
Stav pokladny k 1. 1. 2019

130 729,11

k 31. 12. 2019

157 871,55

35 337,-

k 31. 12. 2019

30 176,-

Což je nárůst finančních prostředků o 21 981,44
Celkové příjmy: 233 854,44
Dotace obec
Dotace ČASPV

Celkové výdaje: 211 873,62 000,430,-

Elektřina

11 180,-

Údržba majetku

1 375,-

Dotace kraj

15 000,-

Plot na hřiště

4 161,-

Členské příspěvky

16 600,-

Odměny za representaci

1 800,-

Přeplatek energie

4 139,-

Startovné

6 120,-

Pouť, zábava

19 127,-

Cestovné

8 720,-

Tržba kopaná

5 965,-

Autobus

4 840,-

Energie kulturisté

11 865,-

Pojištění

3 871,-

Pomáháme pohybem

41 873,-

Sponzorský dar Popelkovi

41 873,-

Příměstský tábor

26 400,-

Přeúčtování sponzor. daru

5 000,-

Vandr

14 764,-

Bubnování, sebeobrana

2 000,-

Vstupné

1 580,-

Vrácená platba za koberec 1 627,-

Hudební nástroje

3 739,-

Úrok BÚ

Gymnastický koberec

17 230,-

Dresy kopaná

14 941,-

Sportovní potřeby

11 398,-

Mikuláš

9 052,-

12,44

Medaile vandr

500,-

Kancelářské potřeby

5 186,-

Termovárnice

4 881,-

Výčepní zařízení
Členské příspěvky ČASPV
Členské příspěvky ČUS
Členské příspěvky kopaná
Občerst. na spol.akcích

23 851,2 150,470,2 500,32 095,-

Poštovné

101,-

Poplatky BÚ

316,-

B. REVIZNÍ ZPRÁVA
Revize pokladny, o finančním hospodaření TJ Sokol Chornice za rok 2019, byla
provedena dne 19. 1. 2020. Při kontrole nebyly shledány žádné nesrovnalosti a doklady byly
řádně doloženy.

Stav pokladny k 1. 1. 2019

35 337,00 Kč

Stav účtu k 1. 1. 2019

130 729,11 Kč

Celkem:

166 066,11 Kč

Celkové příjmy za rok 2019

233 854,44 Kč

Celkové výdaje za rok 2019

211 873,00 Kč

Nárůst finančních prostředků za rok 2019

21 981,44 Kč

Stav pokladny k 31. 12. 2019

30 176,00 Kč

Stav účtu k 31. 12. 2019

157 871,55 Kč

Celkem:

188 047,55 Kč

5. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020
Předpokládané výdaje na rok 2020:
1. Náklady na údržbu ……………..................................... 10 000,-

2. Cestovné a startovné na závody .............................. 20 000,-

3. Sportovní potřeby .................................................... 24 000,- vybavení pro florbal

3 000,-

- vybavení pro tanečky

3 000,-

- vybavení sportovně pohybový kroužek

3 000,-

- vybavení pro všeobecné cvičení

3 000,-

- vybavení cvičení pro maminky s dětmi

3 000,-

- kondiční cvičení

3 000,-

- cvičení pro ženy

3 000,-

- malá kopaná

4. Akce pro veřejnost
- Chornický vandr

3 000,-

16 000,6 000,-

- Drakiáda

5 000,-

- Mikulášská nadílka

5 000,-

Celkem předpokládané výdaje na rok 2020 ................... 70 000,-

Předpokládané příjmy na rok 2020:
1. Výdělky na akcích ................................................

21 000,-

2. Příspěvek od OÚ Chornice ........................................ 49 000,-

Celkem předpokládané příjmy na rok 2020.................. 70 000,-

