Zpráva o innosti a hospoda ení za rok 2010
Vážení sportovní p átelé,
bylo naším p vodním zám rem svolat v tuto dobu ádnou konferenci Okresního Volejbalového svazu. Události posledních n kolika týdn , které se vyvinuly kolem celého STV a Sazky
vykrystalizovaly mimo jiné také do otázky, zda existence regionálních sdružení STV bude i
nadále pokra ovat i nikoliv. V této situaci jsme ve výboru OVS p ijali rozhodnutí okresní konferenci prozatím nesvolávat a vy kat jakým zp sobem se celá zažitost bude ubírat. V souvislosti
s tímto rozhodnutím jsme také dohodli, že hlavní d vod konání okresní konference – to je podání souhrnné zprávy o innosti svazu za rok 2010 volejbalovým oddíl m na našem okrese – nahradíme zpracováním této zprávy v písemné podob o rozešleme do oddíl elektronickou poštou, což tímto iníme.
Za minulý rok 2010, se výbor sešel ke svému jednání celkem 9x. Jednání ve velké v tšin
probíhala podle schválených pololetních plán práce a z nejv tší ástí se zabývala organizací
sout ží. Pr b žn se výbor zabýval operativními záležitostmi. Mimo sch ze výboru se uskute nil v ervnu aktiv vedoucích družstev okresních sout ží. Významn jší události v pr b hu roku
2010 byly zachyceny ve dvou íslech Zpravodaje OVS, který jsme Vám v minulém roce zaslali a
tak pokládáme za nadbyte né je znovu opakovat
Organiza ní základnu okresního volejbalového svazu tvo í podle vykázané evidence k
31.12.2010 celkem 20 oddíl , z toho sdružených v STV je 10 a 10 oddíl není v STV sdruženo. Z t chto 10 nesdružených oddíl je 5 z OS. lenskou základnu oddíl nemáme v této dob
ješt k dispozici. Podle p edb žných informací však m žeme po ítat s úbytkem lenské základny.
Úbytku také doznal po et družstev v sout žích. Po dlouhé dob se v ro níku 2010 -11 nepoda ilo uspo ádat okresní sout ž v kategorii žen pro nedostatek p ihlášek.
Kvalifikovaných rozhod ích, které vedeme na listinách rozhod ích pro okres, pro kraj i pro
ligu je v okrese celkem 20. Mimo to má kvalifikaci ješt asi 14 rozhod ích, kte í však v sou asné dob nepískají.
Kvalifikovaných trenér je celkem 38. Avšak ani ne polovina (16) z nich je v sou asnosti
zapojená do tréninkového procesu tak, že trénují n jaké družstvo v sout ži.
Spolupráce s krajským výborem svazu je na velmi dobré úrovni a mezi námi a krajským
svazem nemáme žádné nesoulady. Zastoupení v tomto orgánu máme panem Charvátem, který
je místop edsedou svazu, p edsedou sportovn technické komise a komise spole enského výZpráva o innosti a hospoda ení OVS za rok 2010
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znamu volejbalu, pan Klár je p edsedou revizní komise a pánové Ruprich a Dolek jsou leny
pléna KVS. Kontakt s VS v Praze je zprost edkováván KVS, a také po Internetu. Dr. Zden k
Haník, len VKM Réma Rychnov n. Kn. a náš zástupce ve výboru VS byl v roce 2010 po odvolání Ing. Lébla zvolen p edsedou VS
Aktivita našich oddíl v po ádání nemistrovských sout ží se nezmenšila. Prob hla celá ada tradi ních turnaj (v esticích, Kvasinách, Vamberku, Rychnov , Chlenech, Pekle, a Lupenici). Vyzvednutí si zaslouží p edevším velké turnaje pro mládež po ádané oddíly VKM Réma
Rychnov a VK Kvasiny.
Hospoda ení svazu za rok 2010, se odvíjelo podle rozpo tu schváleného výborem OVS.
P íjmové položky rozpo tu tvo ily:
a) dotace z krajského svazu ur ená pro vlastní chod okresního svazu ve výši 11000 K
b) a vlastní p íjmy okresního svazu spo ívající z vybírání vklad do dlouhodobých pravidelných sout ží – 5200 K
Využití t chto prost edk v roce 2010 je uvedeno v následující tabulce:
P íjmy

Plán

Dotace z KVS

Skute nost

11 000,00

11 000,00

5 000,00

5 200,00

Vklady do dlouhodobých sout ží
Pokuty, jiné platby

500,00

-

Ostatní jiné p íjmy

500,00

-

Celkem p íjmy

17 000,00
Výdaje

16 200,00

Plán

Skute nost

Sch ze výboru

2 800,00

3 370,00

Aktiv vedoucích všech družstev

1 000,00

1 075,00

Dlouhodobé sout že dosp.+ mládež

3 000,00

1 800,00

P ísp vky oddíl m (mládež-turnaje)

10 000,00

13 400,00

Poštovné + spoje + internet

1 500,00

532,00

Kopírování

1 000,00

357,00

Hospodá sko-správní výdaje
Cestovné

800,00

-

800,00

-

OON

3 000,00

-

Materiál

1 000,00

-

800,00

-

Ostatní výdaje (živ. jubilea, apod..)
Celkem výdaje
Výsledek hospoda ení

25 700,00
-

8 700,00

20 534,00
-

4 334,00

Pro vysv tlení jistých rozdíl mezi plánovanými výdaji a skute nými výdaji v n kterých položkách chceme podotknout, že odchylky byly vždy na výboru ádn projednány a schváleny. Šlo
p edevším o
o

v tší dotace oddíl m + 3400 K nad plán, sm rované na spoluú ast p i po ádání kempu
mládeže (úhrada nájmu za t locvi nu)

o

vyšší náklady na sch ze + 570 K nad plán
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o

na druhé stran došlo proti rozpo tu k ne erpání nebo nižšímu erpání u ostatních položek rozpo tu, jak je z tabulky patrno a plánovaný schodek rozpo tu jsme dokázali snížit
na polovinu. Schodek 4334 K byl pokryt ze z statku na ú tu.

Máme-li stru n shrnout jak svaz pracoval v minulém roce, pak je t eba íci, že svaz vzal
na v domí pom rn ustálený po et družstev hrajících v okresních sout žích a p izp sobil tomu
systém okresních sout ží. Bohužel sou asná realita je taková, že v rámci okresu se hraje jen
jedna sout ž muž .
Již adu let nehrajeme v okrese sout že mládeže. Tento stav by svád l k záv r m, že jak
oddíly, tak i výbor OVS v pé i o mládež siln zaostávají. Tak tomu však není. Jak jsme Vás informovali ve vydaných zpravodajích, v oddílech na okrese je v sout žích VS za azeno 15 družstev mládeže, z toho je 5 družstev chlapeckých. Bohužel, nebo snad bohudík, všechna tato
družstva startují v krajských nebo republikových sout žích. Srovnáme-li, že v krajských sout žích chlapc z 11 družstev jsou 4 z rychnovského okresu a v sout žích dívek z 38 družstev je 10
z rychnovského okresu, pak podíl našeho OVS, vzhledem k jeho velikosti, m žeme hodnotit za
víc než dobrý a ob asnou kritiku na krajských zasedáních KVS, že okresy pro mládež d lají málo vždy odmítáme s poukazem na to, že existence krajských sout že mládeže je zásluhou p edevším oddíl p íslušných v okresech, nikoliv zásluhou KVS.
Za situace jaká je, jsme my, jako OVS vyjád ili svou podporu mládeži finan ními dotacemi
t m oddíl m, které s mládeží pracují v roce 2010 v celkové výši 13 400 K z našeho rozpo tu.
Naskýtá se otázka, zda podobn podporují mládež i vyšší svazové orgány.
K personálnímu obsazení výboru OVS a jeho práci je t eba íci, že od konference v roce
2009 má výbor svazu 5 len a revizní komisi dvou lennou. Ochota v tšiny sou asných len
výboru i revizní komise pracovat ve výboru je omezena pouze na toto volební období - maximáln do roku 2013. V kové složení kandidát výboru, s výjimkou Lu ka Rupricha, je velmi vysoké
a tak bychom velmi rádi byli co nejd íve vyst ídáni mladšími kolegy.
V komunikaci jsme si my i v tšina oddíl zvykli na co nejv tší využívání internetu. P edevším p i p enosu informací o výsledcích sout ží používáním nového informa ního systému VIS VS, který se stal velmi solidním, rychlým a operativním zdrojem volejbalových informací.
V posledních letech se komunikace s oddíly podstatn zm nila a to nejen z centra VS a KVS,
ale i v našich podmínkách. Je pot ebné, aby i v dob budoucí se vzájemná komunikace mezi
naším OVS a oddíly i družstvy v sout žích vedla t mi nejmodern jšími, úspornými a nejpoužívan jšími zp soby. Poda ilo se, že všechny oddíly p sobící v našem okrese daly do databáze
informací kontaktní e-mailovou adresu, na kterou jsou zasílány všechny zásadní informace pro
oddíl a jeho p edsedu. Tím samoz ejm není dot ena informovanost družstev v sout žích prost ednictvím organiza ních pracovník družstev. Dalším prost edkem p edávání informací pro
oddíly i družstva se staly naše aktualizované webové stránky OVS.
V záv ru minulého roku prob hla z iniciativy VS akce dalšího rozší ení VIS, o které jsme
Vás informovali. Šlo o napln ní dat tohoto systému o tzv. „odpov dné osoby“ v oddílech, jako
základ pro další možnosti využívání VIS v oblasti provád ní registrací, p estup a hostování
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elektronickým zp sobem, což již b ží ve zkušebním provozu od 1. ledna tohoto roku. Stále však
vedle toho z stává i dosavadní zp sob.
Na záv r chceme pod kovat Vám a vaším prost ednictvím i ostatním funkcioná m, trenér m a rozhod ím ve vašich oddílech za práci, kterou jste pro volejbal vykonali a dále konáte.
Pokud se situace v STV vy eší a pozice regionálních sdružení na okresech nedozná n jakých
drastických zm n rádi bychom náš plánovaný ervnový aktiv svolali v rozší eném složení a nahradili tak neuskute n nou okresní konferenci.
P ejeme Vám mnoho sportovních úsp ch a mnoho radosti s volejbalem
Výbor OVS v Rychnov nad Kn žnou.
V Rychnov nad Kn žnou 15.2.2011
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