Zpracovala: Mgr. Blanka Mauerová
25. února 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA TJ SOKOL CHORNICE, Z.S.
ZA ROK 2021
V roce 2021 čítala TJ Sokol Chornice, z.s. k 31. 12. 2021 celkem 120 členů (73 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.
Setkávání výboru TJ Sokol Chornice, z.s. poznamenala celosvětová pandemie, která
prakticky na celý rok omezila naši činnost. Kroužky byly obnoveny až od září 2021.
1. ZPRÁVA ZA ODDÍLY
A. VŠEOBECNÉ CVIČENÍ
Scházíme se 1x týdně pod vedením Aleny Fiebichové a Aleše Fiebicha, a to v pátek od
13:15 do 16:00 hodin. Chodíme do velké tělocvičny nebo na hřiště ZŠ Chornice.
V roce 2021 bylo přihlášených 13 mladších a 21 starších dětí, 3 dorostenci a 1 žena.
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 a velké jarní až letní
soutěže v atletickém víceboji v Pardubicích, která končí republikovým kláním v Třebíči. Vše
nám překazil COVID-19. Z důvodu nepříznivé a zhoršující se epidemiologické situace v celé naší
republice, jsme se až do konce června nemohli scházet.
Od září náš kroužek znovu funguje, a tak jsme si alespoň zorganizovali oddílové
závody v překážkovém a člunkovém běhu, nebo hodu na koš.
TJ Sokol Chornice, z.s. děkuje všem mladým sportovcům za jejich nadšení pro pohyb.

B. KONDIČNÍ CVIČENÍ
Pokračuje nadále ve stejném duchu kruhového tréninku každé úterý od 18:30 hod.
v kulturním domě v Chornicích.
Věkový průměr máme ale trochu jiný od 9-60 let. Začaly nám chodit i naše děti, které to
velice baví a vždy si odnesou i malou odměnu. Každý cvičí dle svých možností a sil.
Během tohoto roku jsme se scházeli jen dle povolení a nařízení vlády z důvodu
onemocnění Covid-19.
Cvičení jsme párkrát vyzkoušeli i venku směrem ke koupališti, dokud počasí dovolilo.
Využili jsme patníky, žebříky i lavičky ke cvičení.
Pořídily se nové gumy na cvičení a balanční podložky, se kterými se úžasně posiluje celé
tělo a vnitřní stabilizační systém.
Po celý rok se nás schází ale méně než běžně, ale doufám a věřím, že se ty časy zase
vrátí zpět.
V plánu dále máme určitě více zapojit cvičení na pánevní dno a CORE-vnitřní stabilizační
systém, který je velice důležitý ve všech směrech.

C. FLORBAL
Na florbal se scházíme jednou týdně v kulturním domě, vždy v úterý od 16.05 do 17.05
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 14 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.
I když někdy zaznamenáváme „bratrovražedné, nebo sestrovražedné“ souboje!
Samozřejmě v rámci pravidel.
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 stále plánujeme přátelské utkání s
florbalisty z Městečka Trnávky a chceme si vyzkoušet jejich velké hřiště i hru o mantinely.

D. CVIČENÍ PRO ŽENY
Ženy se schází 1x týdně, a to v úterý v 17.15 v Kulturním domě v Chornicích. Hlavní
náplní našeho cvičení je protáhnou si celé tělo, posílit všechny svalové skupiny a udržet se tak
v kondici.
Využíváme k tomu gymnastický koberec, karimatky a míče. Pravidelně chodí cvičit 6 - 7
žen, přihlášeno je jich 15.

E. 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 15.15 do 16.00. Do kroužku chodí 23 převážně
školkových dětí.
Z důvodu pandemie byla činnost kroužku přerušena. Od září 2021 je kroužek obnoven.
Je o něj nebývalý zájem, za což jsme nebývale rády.

F. CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
S maminkami a jejich dětmi jsme se v loňském roce začaly scházet teprve od konce
září, jelikož v průběhu zimy a jara byla pandemická situace ještě nepříznivá. Scházíme se tak
každé úterý od 9.30 na 60 minut.
Po počátečním přivítání s básničkami rozhýbeme celé tělo, následně postavíme pro
děti opičí dráhu. Poté pak pomocí nejrůznějších pomůcek a náčiní hrajeme různé hry, které
jsou většinou hudebně doprovázeny. Tyto hry jsou zaměřené na všeobecný rozvoj dítěte, kdy
rozvíjíme jejich základní motorické dovednosti, obratnost, prostorovou orientaci, smyslové
vnímání a rytmické cítění.

G. MALÝ FOTBAL
Začátek sezóny 2021 byl poznamenán světovou pandemii covidu-19. Hrát se začalo o
pár týdnů později než v řádném termínu, a to byl pro amatérská družstva malého fotbalu
celkem oříšek z hlediska hraní i dvou zápasů za týden.
Dalším omezením byl zákaz prodeje a omezení počtu diváků, z tohoto důvodu jsme
skoro celou sezónu odehráli na spodním hřišti před školou. Tam jsme si museli zvykat na jiný
povrch a jiné rozměry hřiště.
I tak se nám podařilo strávit letní pauzu v polovině tabulky, což byl úspěch, protože
vzhledem k dobrým výkonům z minulých sezón jsme opět hráli vyšší ligu. V letní přestávce
jsme také odehráli pouťové přátelské utkání, kterého se zúčastnili jak hráči malého fotbalu, tak
i lidé, kteří se již fotbalu nevěnují. Zápas si všechny strany i diváci velmi chválili.
Před podzimní části sezóny jsme mírně posílili tým, protože pár našich hráčů začalo
opět hrát velký fotbal v Městečku Trnávce. Celý zbytek sezóny jsme si uhlídali krásný střed
tabulky, to znamená páté místo z deseti. Celá sezóna se obešla bez vážnějších zranění či
karetních trestů.
Celkově posuzuji sezónu za zdařilou. Hlavní je, že se jako tým scházíme a fotbalem se
bavíme. Děkuji vedení Sokolu Chornice za podporu, hráčům za snahu a kolegům, co mi
pomáhají udržet ten cirkus pohromadě za pomoc.

2. AKCE PRO VEŘEJNOST
A. CHORNICKÝ VANDR
Akce byla kvůli vládním opatřením zrušena.
B. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Ve dnech 19. – 23. 7. 2021 proběhl ve spolupráci s paní Sekeréškovou příměstský
tábor. Dvacet dětí se na fotbalovém hřišti pod vedením Zdeňky Mauerové, Elišky Mauerové a
Simony Suché a Vítka Musila pravidelně scházelo, aby spolu prožilo týden plný her, sportu,
pohybu, tance, zábavy, tvoření a legrace. Táborový program byl zpestřen celodenním výletem
do Svitav, kde jsme navštívili lanový park a Sváťovu zážitkovou cestu, kde se děti pobavily i
poučily zároveň. Tábor uzavřel výšlap na zříceninu hradu Cimburk, kam starší děti došly pěšky
a mladší dojely autobusem.
Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu na podporu zaměstnanosti.

C. POUŤ
Ve dnech 7. srpna a 8. srpna 2021 proběhla tradiční Chornická pouť. Ve spolupráci
s obcí Chornice a dalšími místními spolky se podařilo připravit program na oba tyto sváteční
dny.
V sobotu se na fotbalovém hřišti sešli příznivci našich fotbalistů, kteří si po dlouhé
pauze způsobené celosvětovou pandemii zahráli fotbal. Při sobotním pouťovém odpoledni
jsme také konečně uspořádali charitativní běh a sbírku na podporu zdravotně postižených
trojčat Koláčkových, kterým jsme nakonec věnovali 30 200,-. Nechyběl ani taneček v podání
našich členek.
Večerní zábavou nás provázela kapela EMINENCE ROCK.

D. POMÁHÁME POHYBEM
Akce byla kvůli vládním opatřením zrušena. Připravené ceny jsme prodali při chornické pouti.
E. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Akce byla kvůli vládním opatřením zrušena. Připravené balíčky jsme věnovali dětem
Základní a mateřské školy v Chornicích.

4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021
A. ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ
Stav pokladny k 1.1.2021 34 171,-

k 31.12.2021

18 479,-

Stav účtu k 1.1 2021

k 31.12.2021

99 990,89

88 274,17

Což je pokles finančních prostředků o 3 975,28
Celkové příjmy:

218 038,63

Celkové výdaje:

222 013,91

Dotace obec

20 000,-

Elektřina

4 180,-

Dotace MŠMT

75 650,-

Provoz. materiál

1 980,-

Dotace MŠMT údržba

1 250,-

Vápno

Dotace ČASPV

1 640,-

Projekt hřiště

Členské příspěvky

11 600,-

Přeplatek energie

731,-

Úrok BÚ

0,63

Poplatky stavební
Občerstvení na spol. akc.

111,44 450,1 160,31 294,71

Cestovné

6 192,2 500,-

Tržba pouť

76 967,-

Startovné

Sponzorský dar Kudláčkovi

30 200,-

Sponzorský dar Kudláčkovi
Mikuláš – balíčky

30 200,2 217,-

Výplata dohod o PP

64 302,50

Daň FÚ

11 347,50

Sportovní potřeby

6 430,-

Praní dresů

3 000,-

Poplatek obci hřiště

2 158

Poplatek doména
Čl. příspěvky ČASPV
Čl. příspěvky ČUS

894,20
4 100,615,-

Pojištění

3 871,-

Poštovné

201,-

Poplatky BÚ

810,-

B. REVIZNÍ ZPRÁVA
Revize pokladny o finančním hospodaření TJ Sokol Chornice,z.s. za rok 2021, byla
provedena dne 20.2.2022. Při kontrole nebyly shledány žádné nesrovnalosti a doklady byly
řádně doloženy.
Stav pokladny k 1. 1. 2021

34 171,-

Stav účtu k 1. 1. 2021

88 274,17

Celkem:

122 445,17

Celkové příjmy za rok 2021

218 038,63

Celkové výdaje za rok 2021

222 013,91

Pokles finančních prostředků za rok 2021

3 975,28

Stav pokladny k 31. 12. 2021

18 479,-

Stav účtu k 31. 12. 2021

99 990,89

Celkem:

118 469,89

5. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
Předpokládané výdaje na rok 2022:
1. Náklady na údržbu ……………........................................... 5 000,2. Cestovné - závody ........................................................ 10 000,3. Sportovní potřeby - kroužky......................................... 5 000,4. Malá kopaná ………………………………………………………………. 5 000,5. Akce pro veřejnost

15 000,-

Celkem předpokládané výdaje na rok 2022 ......................... 40 000,-

Předpokládané příjmy na rok 2022:
1. Výdělky na akcích ....................................................... 20 000,2. Příspěvek od OÚ Chornice .......................................... 20 000,Celkem předpokládané příjmy na rok 2022....................... 40 000,-

