
Okresní volejbalový svaz v Rychnově nad Kněžnou 

 

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 
 

Vážení delegáti, vážení hosté, 

scházíme se dnes opět, po čtyřech letech, na okresní konferenci našeho okresního volejbalo-
vého svazu, abychom společně zhodnotili práci za uplynulé volební období a zvolili si nové okresní 
svazové orgány na příští čtyři roky. V tomto mezidobí jsme měli ještě mimořádnou konferenci 
v únoru 2018, zaměřenou na volbu delegátů na mimořádnou konferenci KVS. Protože jsme kaž-
dým rokem oddílům podávali souhrnnou zprávu o činnosti písemně elektronickou poštou, zaměřím 
se ve své zprávě pouze na hodnocení roku 2020. 

1. Práce výboru OVS 

Výbor OVS pracoval podle schváleného plánu práce a v r. 2020 se sešel celkem 8x, třetí za-
sedání se uskutečnilo distančně. Tradiční červnový Aktiv okresních družstev dospělých se tento-
krát neuskutečnil z důvodu nedokončení okresních soutěží. Výbor pracuje celoročně na zajištění 
okresních soutěží dospělých a mládeže. OVS podpořil drobnou finanční dotací výchovu mládeže v 
oddílech našeho okresu, podílel se organizačně i finančně na propagaci minivolejbalu v řízených 
soutěžích AŠSK v okrese, podporuje v okrese i projekt Volejbal do škol.  

Výbor OVS v našem okrese řídí soutěž mužů a minivolejbalu, ostatní družstva startují 
v republikových a krajských soutěžích, případně v soutěžích okolních okresů. Sezónu 2019-2020 
hrálo 8 družstev mužů okresní soutěže. MINI volejbal hrálo v poslední sezóně žlutý – 19 družstev, 
oranžový 14 družstev a červený MINI volejbal 9 družstev. Zcela a bez problémů se k řízení soutě-
že využívá VISu a to jak při přihláškách, zadávání výsledků utkání, zasílání zápisů, změnách ter-
mínů, delegování rozhodčích i vzájemných platbách (licenční poplatky hráčů, případné pokuty, 
dotace z LP do oddílů). Volejbalový Informační Systém se i v podmínkách okresní soutěže více 
než osvědčil a slouží bez vážnějších problémů. Stále se snažíme udržet trend delegování kvalifi-
kovaných rozhodčích k řízení utkání. Faktem však zůstává, že i když počet kvalifikovaných roz-
hodčích na okrese není malý, je málo těch, kteří jsou ochotni delegace v naší soutěži přijmout. 
Bohužel i zde je patrný úbytek činných funkcionářů volejbalového hnutí. 

V průběhu roku byly vydány dvě čísla Zpravodaje OVS, ve kterých byly podány ucelené aktu-
ální informace ze života volejbalových oddílů v okrese. 

2. Spolupráce s KVS 

Spolupráce s krajským výborem svazu setrvává na velmi dobré úrovni a mezi námi a kraj-
ským svazem nemáme žádné nesoulady. Zastoupení v tomto orgánu máme Luďkem Ruprichem, 
který je členem komise mládeže, pan Klár je předsedou revizní komise a pan Volt je členem pléna 
KVS. Kontakt s ČVS v Praze je zprostředkováván KVS, a také po Internetu. Dr. Zdeněk Haník, 
člen VKM Réma Rychnov n. Kn. a náš zástupce ve výboru ČVS je členem správní rady ČVS. 

3. Turnaje a zprávy z oddílů 

Aktivita oddílů v pořádání nemistrovských soutěží se nezmenšila. Proběhla celá řada tradič-
ních turnajů (v Česticích, Kvasinách, Malém Úhřínově a Lupenici). Zprávy o jejich průběhu a vý-
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sledky jsme zveřejnili ve Zpravodaji OVS. Těší nás nárůst družstev zapojených do okresní soutěže 
MINI volejbalu. 

4. Statistika 
Ve statistikách, které jsou k dispozici ve VISu, sledujeme a můžeme porovnávat následující 

údaje: 

• Počty aktivních oddílů (to jsou ty, kde je alespoň jeden člen s platnou registrací) 18 
• Počty členů v oddílech podle pohlaví a věkových kategorií, celkem   459 
• Počty družstev v soutěžích (2019-2020 z toho 42 v okrese mini)   76 

v ročníku (2020 – 2021 z toho 31 v okrese mini)     53 
• Počty rozhodčích          23 (12 LP) 

 

5. Hospodaření svazu 

Hospodaření svazu za rok 2020, se odvíjelo podle rozpočtu schváleného výborem OVS. Pro 
rok 2020 byly plánované příjmy ve výši 39.700 Kč a výdaje ve výši 47.000 Kč. Byl tedy plánován 
schodek ve výši 7.300 Kč. Ve skutečnost pak byly příjmy 38.400 Kč a výdaje 32.399 Kč, takže vý-
sledkem hospodaření nakonec nebyl schodek, ale přebytek 6.001 Kč. Důvodem tohoto výsledku 
bylo především veškeré omezení sportovní činnosti a tudíž i nečerpání řady plánovaných výdajů. 

Podrobnější údaje o čerpání rozpočtu za rok 2020 máte také jako jeden z písemných materiá-
lů k rozhodování a hlasování.  

6. Závěrem 

Dnes, v následujících volbách budeme opět volit nový výbor OVS a nového předsedu OVS 
na další čtyřleté období. Budeme volit také revizní komisi (RK). Přeji Vám, ať je Vaše volba úspěš-
ná.  

Chci poděkovat Vám, delegátům a vaším prostřednictvím i všem ostatním funkcionářům, tre-
nérům a rozhodčím ve vašich oddílech za práci, kterou jste pro volejbal vykonali a dále konáte. 
Poděkovat za práci chci také všem členům okresního volejbalového svazu a revizní komise, jejichž 
mandát dnešním dnem končí a zvláště pak těm, kteří se rozhodli již dále do výboru OVS nekandi-
dovat. Jsou to Mirek Charvát, Ing. Pavel Bříza, Ing. Karel Hájek a Mirek Dolek.  Přejeme Vám 
mnoho sportovních úspěchů a mnoho radosti s volejbalem. 

Děkuji za vaši pozornost.   
 
 
V Rychnově nad Kněžnou – 2. února 2021 

Za výbor OVS  
Luděk Ruprich, předseda 
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