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Úvodní slovo starosty T.J. Sokol Vsetín

Mám – li se zamyslet, co bylo nejvýznamnější událostí pro naši
jednotu v roce 2013, nebude to vůbec jednoduché. Tento rok byl na
významné události bohatý. Jedna z nich však dominuje. Už 120 let
naše jednota vyvíjí činnost převážně spojenou s kulturou těla ale i
ducha. Rok 2013 byl tedy rokem, v němž stále trvalo naše společenství, tělocvičná jednota. To není málo. Výročí bývají obvykle dobrou
příležitostí pro zamyšlení, bilancování a posouzení předcházejícího
období, což je důležité pro stanovení cílů, určení „jak dál“. Časy
se za tu dobu sto dvaceti let změnily a pochopitelně i my v nich.
Pro společenstva taktéž platí, že se udržují těmi ideály, z nichž se
zrodily a právě proto je potřeba nalézt kontinuitu v tom, co Sokol
udržuje i v dnešní „změněné“ době, proto je třeba vyhrabat ony
ideály a to nejen v Sokole. Bez nich bude Sokol jen další organizací
setrvačně se pohybující ve změněné době. Dovolím si citovat ze
stanov naší organizace:“ Hlavní činností Sokola je prostřednictvím
tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, přispívat
ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní úrovně naší
demokratické společnosti, vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.“ Vím, že je těžké uplatňovat tyto ideály v době, která
je charakterizovaná heslem „užij si, co můžeš“ a na tváři dnešního
homo economicus, atomizovaného člena dnešní společnosti, vytvoří
pouze ironický úsměšek. Abychom mohli tento negativní trend zvrátit, musíme nejprve změnit naše postoje a myšlení, a vůbec začít si
klást tyto etické otázky a hledat na ně odpovědi. Právě k tomu jsou
dobré ideály a právě k jejich připomenutí jsou dobrá výročí.

Další významnou událostí roku 2013 bylo ukončení dvaadvacetiletého sporu o navrácení sokolovny. Byla uzavřena smlouva o
součinnosti mezi TJ. MEZ Vsetín a T. J. Sokol Vsetín v Družstvu
Sokolovny. Tato smlouva řeší kolektivní členství dvou právnických
osob v Družstvu Sokolovny s 50% podílem a to spolků T. J. Sokol a
TJ. MEZ. Znamená to tedy, že valnou hromadu tvoří zástupci obou
jednot po jednom členu. Tito pak dále navrhují tříčlenný výbor, který
bude rozhodovat o dění v Družstvu Sokolovny. Tento stav by nám
měl tedy přinést možnost přímo ovlivňovat dění v sokolovně, kterou
z velké části využívá především taneční oddíl, ale i ostatní oddíly.
Tento stav současně přináší zodpovědnost za další osud sokolovny,
byť padesáti procentní. Výbor se bude snažit zajistit, aby tento, byť
částečný návrat práv byl ku prospěchu, nikoli k tíži Sokola.
Může se zdát, že rok 2013 byl jakýmsi návratem k možnosti reálně disponovat s majetkem našeho spolku. Téměř by se chtělo říct
pozdě, ale přece! Na konci roku jsme převzali správu nad Besedním
domem, kde měla k 31.12. 2013 skončit dvacetiletá smlouva s nájemcem. Problémy s nájemcem, které se táhly přibližně posledních
pět let především kvůli zanedbané údržbě objektu a které jsme se
snažili neúspěšně řešit i přes soudy odstoupením i výpovědí smlouvy, vyvrcholily naším odstoupením od smlouvy ke konci roku. Tentokrát již úspěšného, z důvodu jasného i pro právo v českých zemích, z
důvodu neplacení nájemného. Po nájemci zbyly nezaplacené dluhy
a špatnou „údržbou“ zanedbaný objekt. Naštěstí jde o objekt na lukrativním místě vhodný k podnikání, čehož si byli podle mne vědomi
i naši moudří otcové a dědové, když v roce 1922 Besední dům od litovelského pivovaru kupovali. Bude proto nutné vložit do správy tohoto objektu velkou dávku profesionality a úsilí, aby výnosy z tohoto
objektu i nadále sloužily k podpoře hlavní činnosti naší jednoty.
Co nás čeká dál? Výbor, kterému bych chtěl na tomto místě poděkovat za spolupráci při řešení záležitostí při řízení činnosti jednoty,
jistě každoroční práce pro zajištění podmínek pro činnost, jak po
stránce programové, tak i finančního a materiálního zabezpečení.
Cvičitelům a trenérům děkuji za jejich práci v tělocvičnách a do další práce přeji hodně sil a spokojenosti jak jejich, tak jejich svěřenců.
Sokolu pak, aby si jak si na 10. Sjezdu ČOS předsevzal, byl organizací moderní, společensky uznávanou, s prestiží, oslovující všechny
generace. Naší jednotě se to myslím daří, když podle statistiky jako
jediná v župě valašské co do počtu členů roste.
Mgr. Radek Fojtík
Starosta Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín

Program valné hromady
1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové
a návrhové komise
2. Úvodní slovo starosty
3. Zpráva náčelnictva a předsedů sportovních oddílů
4. Zpráva jednatele
5. Zpráva o hospodaření

6. Zpráva kontrolní komise
7. Diskuse
8. Zpráva mandátové komise
9. Usnesení valné hromady
10. Závěr

Zpráva náčelnice o činnosti z Všestrannosti
Výstava 120 let Tělocvičné jednoty Sokol ve Vsetíně
Naše jednota Sokol Vsetín uspořádala výstavu k 120. výročí
založení Tělocvičné jednoty Sokol ve Vsetíně (1893 – 2013).
Slavnostní zahájení se uskutečnilo 28. května 2013 v 18.00

hod. v prostorách vsetínského zámku. Na 12. panelech byly
dobové fotografie. Výstavní expozice byla ukončena koncem
roku 2013.

Přebor ČOS ml. žactva v Brně
V sobotu a neděli 26. – 27. 5. proběhl přebor ČOS v sokolské
všestrannosti mladšího žactva v Brně.
V této soutěži změřili síly mladší žáci ze sokolských jednot
z celé české republiky. Sokolská všestrannost je tradiční
víceboj, ve kterém závodníci absolvují první den atletické
disciplíny - běh na 50, 300 m, hod kriketovým míčkem, skok
do dálky, gymnastické disciplíny – prostná, kruhy, přeskok,
hrazda a šplh na tyči. Druhý den pak 25 m plavání. Dosažené
výkony z jednotlivých disciplín jsou přepočítány na body dle

pravidel vícebojů a vítězem se stává nejvšestrannější závodník
s nejvyšším počtem bodů. Župu Valašskou reprezentovali
závodníci ze Vsetína Adam Slovák (r. 2003), Jiří Fojtík (r.
2003), Ondřej Pisklák (r. 2002) a z Valašského Meziříčí Matyáš
Juřica (r. 2001). Na tento náročný závod, ve kterém změřilo své
síly celkem 68 dívek a 53 chlapců se Vsetínští reprezentanti,
trénující pod vedením trenéra Radka Fojtíka, neztratili. Nejlépe
se vedlo Fojtíkovi (4. místo) a Slovákovi (7. místo). Pisklák
obsadil 12. a Juřica 16. místo.

T. J. Sokol Vsetín v programu ke 120. výročí založení
Sokola na Vsetíně, při Valašském záření
Na 15. ročníku Valašského záření ve Vsetíně, vystoupily naše
sportovní oddíly a Všestrannost žáků v bloku cvičení s názvem
HODINA TĚLESNÉ VÝCHOVY. Vystoupení všech našich sportovců se na pódiu divákům velmi líbilo. Zvláště velké pozornosti

diváků se těšilo vystoupení našeho gymnasty Jakuba Vesky, který
předvedl vynikající výkony. Na obrázku je zachycen při cvičení
Amerických kol.

Dětský sokolský tábor 2013
Náš dětský sokolský tábor se konal od 13. 7. – 20. 7. 2013
ve ski areálu Lužná. Zúčastnili se ho děti nejen “sokolské”,ale i “nesokolské”, kterých míváme dokonce více. Letošního
tábora se zúčastnilo 17 dětí, které jsme rozdělili do tří družstev. K těmto družstvům jsme měli tři vedoucí, plus jednoho
pomahatele. Dva vedoucí, kteří kdysi taky s námi jezdili na
tábory jako děti.

Moc mě těší, že nám rodiče důvěřují a že některé děti jezdí s
námi už několik let. Protože byl v loňském roce Všesokolský
slet, tak se tábor nekonal. O to víc mě potěšilo, že jeden klučina řekl mamince, že na žádný jiný tábor nepojede, jenom na
„sokolský“. To zahřeje na srdíčku, když jsou děti spokojené.
Děti jsme měli ubytované ve třech pokojích pro 5. 6. a 7

osob. Postele byly většinou dvoupatrové. V letošním roce
jsme měli čtyři předškoláky a byli moc šikovní. Nejvíc se dětem líbila hra, kterou vymyslel bratr David s názvem „ Ztracené město Hamunaptra“. Děti plnily různé úkoly. Hledaly
podle mapy a s buzolou nějaké, poklady. Samozřejmě to bylo
náročné i na vědomost a hodně na pozorování okolí.
Táborová činnost se skládá ze sportu a vycházek. Celodenní
výlet na Lačnovské skály a Lačnovské rybníky se zdařil. Cíl
byl v Horním Lidči.
Doufám, že se všem tábor líbil a že jej budeme moci uskutečnit i příští rok. Avšak bez vedoucích a kuchařek by tábor
nešel uskutečnit. Tak všem přeji hodně zdravíčka, ať se v příštím roce můžeme opět všichni zase sejít.

Mikuláš v sokolovně 2013
Ve čtvrtek 5. 12. 2013 naděloval Mikuláš také v sokolovně. Děti
si měly možnost zadovádět v tělocvičně sokolovny i s Mikulášem
a čertem. Díky naší šikovné moderátorce se také naučily několik

tanečních kreací. Proběhla i oblíbená ponožková válka, ve které
nejhůře dopadl čert. Čerta ani Mikuláše to však z rovnováhy nevyvedlo a těm hodným dokonce nadělili plno dárečků.
Michaela Slováčková
náčelnice

Sokolští senioři - cvičení
Je všeobecně známo, že v posledních letech stoupá počet onemocnění pohybového aparátu u celé populace seniorů. O tom, že pravidelné cvičení se mnohonásobně vyplatí není pochyb. Zlepšuje
krevní oběh, posiluje svalstvo, uvolňuje ztuhlé klouby, podporuje
činnost žláz s vnitřní sekrecí. Samozřejmě cvičení vždy musí být
úměrné věku, zdravotnímu stavu a tělesné zdatnosti cvičence. Při
cvičení dbáme na správné držení těla a také na správné dýchání. V
neposlední řadě má pravidelné cvičení vliv i na naši psychiku. To
vše vám pod vedením cvičitelky Aleny Kocurkové poskytneme.
Máte-li zájem přijďte mezi nás vždy ve čtvrtek v 9,45 hodin do
Sokolovny.				
Dagmar Růžičková

Zpráva náčelníka o činnosti z Všestrannosti
Po bohatém roce 2012 na události, který gradoval uspořádáním velmi úspěšného XV. Všesokolského sletu v Praze, by se
zdálo, že rok 2013 bude v naší tělocvičné jednotě víceméně rokem oddechovým. Opak byl pravdou.
Sportovní život se rozběhl opět na plné obrátky. Sportovalo
se, probíhaly přípravy na závody a opakovaly sletové skladby
na „Setkání Sokolů pod Řípem“ v Roudnici nad Labem. Probíhaly volební Valné hromady v tělocvičných jednotách a župách.
Uskutečnily se župní závody v oddílech Všestrannosti. Vítězové z těchto závodů postoupili na přebor ČOS. V naší jednotě to
byli tři závodníci, kteří se umístili na přeboru ČOS v Brně na
předních místech. Ti byli za odměnu delegováni naší jednotou do
Prahy na akci ČOS Plavba po Vltavě.
Cvičenci naší jednoty se zúčastnili „Setkání Sokolů pod Řípem“ v Roudnici nad Labem ve dnech 24. - 26. 5. Cvičili zde v
hromadných sletových skladbách. Cvičení se zúčastnilo více jak
6000 cvičenců ze všech sokolských žup a ze zahraničí. Důstoj-

nou předehrou hlavního nedělního cvičení byl sobotní výstup na
horu Říp. Byl to ohromný zážitek, naslouchat při výstupu sborovým zpěvům sokolských a národních písní umocněný pěkným
slunečním počasím a nádhernými výhledy na naši krásnou zem.
Všechna nedělní vystoupení cvičenců proběhla za deštivého a
větrného počasí nerušeně a bez problémů. Byl to nezapomenutelný zážitek.
Po návratu domů jsme se zúčastnili ještě tradičně Veřejného
cvičení ve Val. Meziříčí. Tentokrát v menším měřítku a za pěkného počasí.
O prázdninách se uskutečnily tábory Všestrannost a Tanečního
oddílu. Po prázdninách jsme se zúčastnili cvičení při Valašském
záření. Také začaly cvičení ve všestrannosti a nácviky v jednotlivých oddílech.
V průběhu celého roku jsme se účastnili upomínkových akcí
u pomníku TGM a u pomníku Obětí totalitních režimů, včetně
kladení věnců.

Výhledy na rok 2014 v naší T. J.
♦ V Praze byl vytvořen Olympijský park Praha. Na jednodenní
návštěvu tohoto Olympijského parku budou postupně delegováni
v režii Olympijského výboru Č. R. návštěvníci z jednotlivých jednot z celé republiky. Z T. J. Vsetín 5 dětí a 1 dospělý jako doprovod -dne 9. 2. Z celé naší župy dospělí cvičitelé, kteří budou určeni
v počtu 3., - dne 23. 2.
♦ Nácvik závodních sestav již probíhá v oddílech Všestrannosti,
gymnastice, atletice, plavání a ve šplhu. Župní závody - přebor
župy Valašské bude v měsíci dubnu. Je předpoklad, že vítězové v
jednotlivých kategoriích postoupí na přebor do Brna, který se koná
koncem května 2014.
♦ Öetz Rakousko - 40. Sokolský sraz v Rakousku, mezinárodní
setkání se sokoly z celého světa se koná 7. - 9. 6. Pro Valašskou
župu je rezervováno 20 míst v autobusu, který organizuje Sokol
Kroměříž.
♦ V roce 2015 se připravují zatím dvě akce celostátního významu: Sokolské Brno a Sokolská Plzeň
Na obě tyto akce budou nové skladby zveřejněny koncem tohoto roku, aby se mohly skladby do léta r. 2015 nacvičit, abychom

se mohli těchto akcí aktivně zúčastnit. Znamená to, že budou nové
nácvičné nových skladeb a nová setkání.
V běžné činnosti Sokola nejde jen o účast na hromadných vystoupeních na sletech a veřejných cvičeních, ale o naplňování
programu ČOS. Ten spojuje do jednoho celku jak výkonnostní
vrcholový , tak sport rekreační, sport pro zdraví, prostě sport pro
všechny. Je jen na nás, jestli dokážeme tento program naplnit a
využít všechny nabízené možnosti.
Rok 2013 byl rokem volebním. Do vedení ČOS nastoupily do
Tyršova domu v Praze nové tváře v čele se starostkou ses. Hanou
Moučkovou, která je rovněž členkou Českého olympijského výboru. Toto nové vedení seznámilo župní náčelníky s novými možnostmi pro další činnost v jednotách a župách. Toto nové vedení
ČOS by mohlo znamenat posun k lepšímu postavení Sokola v naší
společnosti. Bude záležet na každém členu Sokola, na všech trenérech a cvičitelích a jejich odbornosti, jak dokážeme využít všechny nabízené obrovské možnosti pro naši činnost.
Ve Všestrannosti probíhá pravidelné cvičení žen, mužů a seniorů.

Cvičení mužů a dorostenců – je v úterý od 20. – 21. hodiny v
sokolovně v počtu 6. - 8 cvičenců. Cvičení seniorů – každý čtvrtek
od 10. – 11. hodiny v sokolovně pravidelně cvičí 12 – 16 cvičenců.
Cvičení žen – pod vedením Evy Ptáčkové každé pondělí od 18 –
19 cvičí pravidelně 20 – 35 žen v hodině. Pod vedením cvičitelky
Evy Stuchlíkové každou středu od 18:30 – 19:30. Náplň hodiny

je aerobik, strečink a posilování. Na začátku hodiny je aerobik na
zahřátí. Pak následuje posilování s pomůckami: gumy, stopy, overbally. Zatížení podle věku a zdravotního stavu cvičenek. Na závěr
hodiny je vždy protažení a uvolnění.
Dušan Životský – náčelník T. J. Sokol Vsetín

Zpráva z oddílu Sportovní Gymnastiky za rok 2013
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Vsetín je součástí vsetínského
Sokola od samotného začátku. V různých formách a s různými názvy
má bohatou historii již od roku 1887. Tradici v oddíle měla vždy především mužská sportovní gymnastika. Od tohoto roku jsme se snažili úroveň ženské sportovní gymnastiky v oddíle pozdvihnout o trochu výše.
Dnešním dnem navštěvuje oddíl 7 žáků a 25 žákyň. Družstvo přípravky v novém školním roce 2013/2014 navštěvuje třicet dětí od pěti
do sedmi let a vede jej Lenka Vítková. Ženské složky fungují pod vedením školených trenérů, Jany Baranové a Bohumíra Herdy, mužské
složky pod vedením školeného, dlouholetého trenéra Jana Talaše.
V letošním roce jsme se s děvčaty zúčastnili těchto gymnastických závodů:
17. 3. 2013 Velikonoční závod, Gymnastický klub Hulín (Moravský pohár 2013). Děvčátka oddílu sportovní gymnastiky T. J. Sokol
Vsetín se zúčastnila svých prvních závodů a to „Velikonočního závodu“ ve sportovní gymnastice v Hulíně. Nejlepší výkon předvedla nejmladší vsetínská gymnastka Barbora Blizňáková, která ve své kategorii
obsadila 12. místo. Závodu se dále zúčastnila tato děvčata: Valchářová,
Jordánová, Holbová, Kocurková a Kovaříková.
24. 3. 2013 Memoriál Miloše Bortela, T. J. Valašské Meziříčí
(Moravský pohár 2013). Ve Valašském Meziříčí se pořádal druhý závod Moravského poháru 2013. Závodu Memoriál Miloše Bortela se zúčastnily i vsetínské gymnastky. V kategorii II. závodila Barbora Blizňáková (24. místo), Nela Holbová (26. místo). V kategorii III. si 16. místo
vybojovala Jana Kovaříková. V tomto závodě úplně poprvé vsetínské
gymnastky závodily na přeskoku a všechny to zvládly na výbornou. Za
zmínku stojí krásné 8. místo Barborky Blizňákové na přeskoku.
13. 4. 2013 Brnkačka, GK T. J. Sokol Kopřivnice. Vsetínské
gymnastky se na závodech „Brnkačka 2013“ v Kopřivnici předvedly
v krásných, nových dresech a hned bylo vše lepší. Za zmínku stojí velmi pěkný výkon Barborky Blizňákové, která se umístila ve výsledkové
listině na krásném 23. místě. Dalším dobrým výkonem trenéři hodnotili
cvičení Markéty Hurtové, která v kategorii starších žákyň obsadila 10.
místo. Závodu se dále zúčastnila tato děvčata: Valchářová, Slováková,
Holbová a Kocurková.
7. 6. 2013 O nejlepší vsetínskou gymnastku, T. J. Sokol Vsetín.
V pátek 7. 6. 2013 se uskutečnil v Základní škole Vsetín, Trávníky závod „O nejlepší vsetínskou gymnastku“. Závod byl určen pro všechna
děvčata, která ráda cvičí na nářadí. Závodu se zúčastnilo 40 děvčat z
různých vsetínských základních škol. Nejlepší vsetínskou gymnastkou
v začínajících gymnastkách se stala Barbora Blizňáková a v mladších
žákyních vyhrála Johana Kocurková.
26. 10. 2013 Gymnastické naděje 2013, ŠK Uherský Ostroh.
Podzimní část gymnastické sezóny odstartovaly již i děvčata. Závodem
„Gymnastické naděje“ v Uherském Ostrohu, v sobotu 26. 10. 2013. V
závodě se holkám moc nevedlo. Pěkný výkon předvedla na prostných
Johana Kocurková, která předvedla svou novou sestavu s hudebním
doprovodem. Za zmínku také stojí cvičení Barunky Blizňákové, která
na kladině dostala velmi pěknou celkovou známku. Dále se závodu zúčastnila tato děvčata: Markéta Slováková, Magdaléna Šimková, Markéta Hurtová a Natálie Mullen.
9. 11. 2013 Rožnovský pohár 2013, T. J. Sokol Rožnov pod Radhoštěm. V sobotu 9. 11. 2013 se vsetínští gymnasté i gymnastky zúčastnili závodu Rožnovský pohár 2013 v Rožnově pod Radhoštěm. Pro

vsetínský oddíl sportovní gymnastiky to byly medailové žně. Kluci i
holky ze Vsetína si odvezli pět cenných kovů.
V mužských složkách se nejvíce dařilo Šimonu Hořelkovi, který si
odvezl krásné druhé místo (4. Jiří Malík, 5. Maxmilián Vítek). Všichni
gymnasté jsou svěřenci trenéra Jana Talaše.
V ženských složkách, v kategorii II. (2005 – 2006) se nejvíce dařilo
Markétce Slovákové, která si za svůj krásný výkon odvezla zasloužené
třetí místo (6. Sedlaříková, 7. Samsonková). V kategorii III. (2004 –
2003) si cenný kov odvezla Johana Kocurková, která získala bronz (6.
Karlíková Kristýna). V kategorii IV. (2002 – 2001) získala zlato Markéta Hurtová (3. Stančáková Natálie). Gymnastky trénují pod vedení
trenérů Jany Baranová a Bohumíra Herdy.

V letošním roce jsme se s chlapci zúčastnili těchto gymnastických závodů:
25. 4. 2013 Přebor župy Valašské, Františka Palackého ve sportovní gymnastice mužských složek, T. J. Sokol Vsetín. Na Vsetíně
se ve čtvrtek 25. 4. 2013 konaly závody ve sportovní gymnastice mužských kategorií. V závodě Přebor župy Valašské, Františka Palackého
závodily tři kategorie chlapců. V kategorii „Nejmladší žáci“ zvítězil
David Valchář, mezi mladšími žáky byl nejlepší Šimon Hořelka a ve
starších žácích vyhrál Tomáš Vavřička.
4. 5. 2013 Přebor - Morava České obce sokolské, Sokol Brno 1.
V sobotu 4. 5. 2013 jeli vsetínští gymnasté reprezentovat T. J. Sokol
Vsetín do Brna na závody České obce sokolské, přebor Moravy. Nejlépe v závodě zacvičil Václav Jakeš, který si ve své kategorii: nejmladších žáků vybojoval krásné 13. místo. Nadále stojí za zmínku umístění
vsetínského družstva „A“ (Jakeš, Valchář, Kilián) na krásném 6. místě.
Chlapcům i trenéru Janu Talašovi moc gratulujeme a přejeme mnoho
zdaru i v přeboru republiky ČOS, kde všichni vsetínští chlapci postoupili. Dále závodili: kategorie nejmladší žáci - Vítek Maxmilián, Fojtík
Filip. Kategorie: mladší žáci - Šimko Matouš, Fojtík Vít. Kategorie:
starších žáků - Vavřička Tomáš
11. 5. 2013 Přebor republiky České obce sokolské, Sokol Brno
1. Na přeboru republiky České obce sokolské závodili i vsetínští gymnasté. V kategorii nejmladších žáků vyslal náš oddíl dvě družstva chlapců. Družstvo „A“ (Jakeš, Valchář, Kilián) dosáhlo v celkovém hodnocení na 10. místo. Družstvo „B“ (Vítek, Kovařík, Fojtík Filip) skončilo
na 13. místě. V soutěži jednotlivců se nejlépe umísti Václav Jakeš na
20. místě (33. Valchář, 35. Kilián, 36. Fojtík F., 38. Kovařík, 39. Vítek).
Desáté místo vybojovalo také družstvo v kategorii mladších žáků (Ho-

řelka, Malík, Šimko), mezi jednotlivci dopadli chlapci následovně: 27.
Hořelka, 28. Šimko, 29. Malík, 30. Fojtík V. Za zmínku stojí umístění
Šimona Otta (hostování v TJ Sokol Zlín – bývalí svěřence trenéra Talaše), který v kategorii kadetů dosáhl na krásné čtvrté místo mezi jednotlivci a společně s družstvem TJ Sokol Zlín vyhráli soutěž družstvev.
18. 5. 2013 Krajský přebor zlínského kraje ve sportovní gymnastice mužských složek, T. J. Sokol Zlín. Mužské složky zlínského
kraje se utkali o titul přeborník kraje ve sportovní gymnastice. V kategorii nejmladších žáků (7 – 9 let) za náš oddíl bojoval nejlépe Václav
Jakeš, který po chybě na bradlech obsadil 5. místo. Na prostných měl
třetí nejvyšší známku, což je velký úspěch. (6. Kilián, 7. Fojtík Filip) V
kategorii mladších žáků (do 11 let) se nejlépe umístil Šimon Hořelka na
6. místě (7. Malík).
1. 6. 2013 Mistrovství České republiky, Sokol Brno 1. Na mistrovství České republiky se po velkých bojích na krajském přeboru
nakonec probojoval pouze Václav Jakeš. V soutěži jednotlivců dosáhl
Vašek na krásné 21. místo z celkového počtu 74 účastníků v kategorii
nejmladších žáků (7 – 9 let). Za zmínku stojí také krásné 9. místo Vaška
na přeskoku a 13. místo na bradlech. Oproti závodu na krajských přeborech se mu tentokrát na bradlech nedařilo, ale spíše na koni na šíř. I
tak je 13. místo velmi dobrý výsledek jak pro samotného Vaška, tak pro
trenéra J. Talaše.
2. 6. 2013 Liga družstev mužů, Sokol Brno I. Hezkou podívanou
pro vsetínské kluky a jejich trenéra byl nedělní závod ligy mužů. Trenér
Talaš se mohl kochat dobrými výkony svých bývalých svěřenců Jana
Kačera (1. místo družstva, 12. místo jednotlivci) a Šimona Otta (2. místo družstva, 5. místo jednotlivci). Chlapci závodili v I. lize. Do Zlína a
Brna za tato výsledky gratulujeme.
5. 10. 2013 XXII. Ročník Moravské ligy ve sportovní gymnastice
mužských složek pro rok 2013 2. kolo, Sokol Brno 1. Podzimní část
gymnastické sezóny zahájili vsetínští gymnasté hned třemi závody v
měsíci říjnu. V sobotu 5. 10. 2013 se zúčastnili druhého kola Moravské
ligy ve sportovní gymnastice mužských složek. Závod pořádal Klub
sportovní gymnastiky Moravská Slávia Brno. Největším úspěchem pro
bylo deváté místo Václava Jakeše v kategorii nejmladších žáků. Ve stejné kategorii nadále závodili: Kilián Richard (20. místo), Valchář David
(26. místo), Vítek Maxmilián (29. místo). V kategorii mladších žáků
náš oddíl reprezentovali Malík Jiří (14. místo) a Hořelka Šimon (16.
místo).
12. 10. 2013 Memoriál Miloše Homoly, T. J. Sokol Šternberk.
V sobotu 12. 10. 2013 zajížděli chlapci do Štemberka na závod Memoriál Miloše Homoly. V kategorii nejmladších žáků závodili chlapci
následovně: Jakeš Václav (12. místo), Vítek Maxmilián (24. místo). Za
mladší žáky závodil Malík Jiří a dosáhl na 11. místo.
19. 10. 2013 Memoriál Víta Somolíka, T. J. Sokol Praha Vršovice. V sobotu 19. 10. 2013 byli chlapci na závodech v Praze, kde se
zúčastnili Memoriálu Víta Smolíka, který pořádal TJ Sokol Praha Vršovice. V kategorii začínajících žáků za Vsetín závodili: Fojtík Filip (12.
místo), Valchář David (14. místo), Vítek Maxmilián (24. místo). V kategorii mladších žáků obsadil 23. místo Jiří Malík.
8. 11. 2013 Přebor župy Valašské, Františka Palackého ve sportovní gymnastice mužských složek, T. J. Sokol Vsetín. V pátek 8. 11.
2013 uspořádal oddíl sportovní gymnastiky T.J. Sokol Vsetín přebor
župy Valašské, Františka Palackého ve sportovní gymnastice mužských
složek. Závodili chlapci ve dvou kategoriích. V kategorii VS1 (od 7. do
9. let) se přeborníkem župy stal Václav Jakeš (2. Vítek Maxmilián, 3.
Fojtík Filip). V kategorii VS2 (do 13. let) zvítězil Jiří Malík (2. Šimon
Hořelka). Součástí závodu byl také závod mužů a závod ve šplhu. Závod mužů vyhrál Bořivoj Kujan a závod ve šplhu mezi chlapci vyhrál
Filip Fojtík.
9. 11. 2013 Rožnovský pohár 2013, Rožnov pod Radhoštěm. V
sobotu 9. 11. 2013 se vsetínští gymnasté i gymnastky zúčastnili závodu
Rožnovský pohár 2013 v Rožnově pod Radhoštěm. Pro vsetínský oddíl
sportovní gymnastiky to byly medailové žně. Kluci i holky ze Vsetína
si odvezli pět cenných kovů.
V mužských složkách se nejvíce dařilo Šimonu Hořelkovi, který si

odvezl krásné druhé místo (4. Jiří Malík, 5. Maxmilián Vítek). Všichni
gymnasté jsou svěřenci trenéra Jana Talaše.
V ženských složkách, v kategorii II. (2005 – 2006) se nejvíce dařilo
Markétce Slovákové, která si za svůj krásný výkon odvezla zasloužené
třetí místo (6. Sedlaříková, 7. Samsonková). V kategorii III. (2004 –
2003) si cenný kov odvezla Johana Kocurková, která získala bronz (6.
Karlíková Kristýna). V kategorii IV. (2002 – 2001) získala zlato Markéta Hurtová (3. Stančáková Natálie). Gymnastky trénují pod vedení
trenérů Jany Baranová a Bohumíra Herdy.
8. 12. 2013 Mikulášský závod, Hulín. V neděli 8. 12. 2013 se
vsetínské gymnastky zúčastnily svého posledního závodu v tomto kalendářním roce. Závodu „Mikulášský závod“ v Hulíně. Závod se nejvíce vydařil Barboře Blizňákové, která ve své kategorii (ročník 2006)
obsadila krásné šesté místo. Barunce moc gratulujeme.
Závodu se dále zúčastnila tato děvčata: Holbová Nela, Slováková
Markéta, Samsonková Veronika, Mullen Natálie.
A jak zhodnotit celý rok 2013 z gymnastického hlediska, co se nám
povedlo a na čem je ještě třeba pracovat? Je to těžká otázka a je toho
spousta. Na závodech se prozatím rozhlížíme, ale i tak se holky velmi
snaží a jsou vidět jak výsledky, tak především pokroky jednotlivých
závodnic.
Od listopadu tohoto kalendářního roku jsme začali spolupracovat s
Dětským domovem a Základní školou Liptál. Díky této spolupráci mohou dětí z dětského domova navštěvovat kroužek sportovní gymnastiky, seznamovat se s tímto sportem, rozvíjet své pohybové dovednosti a
zaplnit smysluplně svůj volný čas.
K závěru bychom ještě chtěli velmi poděkovat našim sponzorům a
příznivcům. Mezi ně patří především naše T. J. Sokol Vsetín, která náš
oddíl podporuje celoročně a díky které, můžeme jezdit na gymnastické
závody. Dále Základní škola Vsetín Trávníky, kde trénujeme ve specializované tělocvičně pro sportovní gymnastiku a můžeme také pořádat
různé závody. Velké poděkování patří také městu Vsetín, za zakoupení
kvalitního gymnastického nářadí pro ZŠ Trávníky, kterého můžeme i
my využívat.
Velmi si také vážíme daru a spolupráce se SKI centrem Kohútka
a horským hotelem Kohútka, díky kterým má náš oddíl krásné nové
teplákové soupravy pro závodící děvčata a díky kterým jsme mohli v
letních měsících uspořádat gymnastické soustředění v prostorách jejich areálu pro naše gymnastky. Nesmíme zapomenout také na Českou
gymnastickou federaci, kde jsou registrované mužské složky a nově
také Český svaz gymnastických sportů. Jsou zde registrované také ženské složky, díky registraci se pořádá spousta závodů. Nemalou zásluhu také na fungování oddílu mají rodiče a příbuzní našich gymnastů a
gymnastek, díky kterým mají holky i kluci krásné nové závodní dresy a
mohou jezdit na závody. Ne vždy na vše vyjdou v dnešní době peníze, a
proto jim děkujeme za finanční pomoc a doprovod na závody.
Všem děkujeme za podporu a spolupráci.
Zpráva trenérky Jany Baranové
Vedoucí oddílu sportovní gymnastiky Jan Talaš.

Zpráva ze závodů Dálkových běžců T. J. Sokol Vsetín v roce 2013
Jizerská 50, klasicky: 109. místo Ondřej Navrátil, 2:45 h., 2425.
Jan Talaš, 4:36 h
Jizerská 30, volně: 487. Jan Talaš, 2:54 h.
Špindlerovská Buď Fitka 16 km - 2. místo Ondřej Navrátil
Jilemnická 50 - 9. místo Ondřej Navrátil, 2:36 h.
Pustevny, veteráni 10 km - 7. místo Jan Talaš
Karlovická 50, klasicky - 7.místo Ondřej Navrátil, 2:21 h., 37.
Tomáš Kučera, v kat. 7. místo Jan Talaš
Kašperská 30, klasicky - v kat. 5. místo Jan Talaš, 2:28 h
Bieg Piastow, Polsko, 50 km klasicky - Jan Talaš, 4:15 h.
30 km volně - Jan Talaš 2:03 h.
Vasův Běh, Švédsko, 90 km klasicky - 405 místo (z 15 600 účast-

níků) Ondřej Navrátil, 4:49 h.
Demino ski maraton, Rusko, 50 km volně - Jan Talaš , 5:18 h
Při hodnocení výkonů dálkových běžců je nutno vyzdvihnout výkony Jana Talaše za 4. zlatou medaili za dalších 10 maratonů v
serii Worldloppet, nejznámějších dálkových běhů z celého světa.
A také výkony Ondřeje Navrátila ve všech závodech, ve kterých
se umísťuje jako amatér na předních místech mezi profesionálními běžci. Zvláště ve Vasově Běhu ve Švédsku a v těžkém závodu
Karlovická 50.
Zaznamenal Ondřej Navrátil
e-mail: Ondrej_Navratil@seznam.cz

Zpráva z Tanečního oddílu All Style Unit T. J. Sokol Vsetín za rok 2013
Taneční oddíl vsetínského Sokola organizuje taneční výuku
dětí a mládeže. Tanečníci jsou přijímáni bez výběru, důležitá
je chuť tanci se věnovat. Jsou rozděleni do oddílů začátečníků
(trénink 1 x týdně 60 min), pokročilých (trénink 1 x týdně 120
min) a oddílů výběrových (trénink 2 x týdně 120 min).
I v minulém školním roce se nám podařilo vytvořit choreografie, se kterými jsme se účastnili nejrůznějších soutěží (viz
výsledky níže). Dne 14. 6. 2013 jsme uspořádali 7. Taneční
koktejl s podtitulem War of dance. Opět se nám podařilo zaplnit
sál Domu Kultury. Diváci shlédli 17 choreografií, ve kterých se
představili všichni tanečníci naší skupiny. O prázdninách jsme
pořádali již tradiční Prázdninovou taneční školu. Novinkou pak
byl příměstský taneční tábor, kterého se zúčastnilo téměř 50
tanečníků.

Soutěžní umístění 2013

choreografie		
počet ch. v kategorii
umístění
TANEČNÍ SKUPINA ROKU – J. Morava (24. 3.)			
LiL Killers			
11			
3.
Hypnotized			
13			
2.
Teenagers Amnesty		
13			
9.
Nobody can stop me		
7			
6.
WILD				
7			
3.
DANCE LIFE TOUR, region Olomouc (6. 4.)
LiL Killers			
5			
1.
Hypnotized			
4			
3.
Teenagers Amnesty		
4			
3.
Nobody can stop me		
2			
2.
WILD				
1			
1.
TANEČNÍ SKUPINA ROKU – Morava (13. - 14. 4.)
LiL Killers			
6			
2.
Hypnotized			
10			
2.
Teenagers Amnesty		
10			
7.
WILD				
10			
5.
Nobody can stop me		
10			
6.
DANCE LIFE TOUR, Morava Přerov (20. 4. a 28. 4.)
LiL Killers			
17			
1.
Hypnotized			
14			
2.
Teenagers Amnesty		
14		
10.
Nobody can stop me		
3			
3.
Effect Dance Cup – Zlín (27. 4.)
LiL Killers			
9			
4.
Hypnotized			
14			
1.
Teenagers Amnesty		
14			
4.
The power			
9			
6.
Untouchables			
14			
5.
What happened			
18		
8.-12.
Nobody can stop me		
18			
1.
WILD				
18			
2.

TANEČNÍ SKUPINA ROKU – Republika, Praha (3. - 5. 5.)
LiL Killers			
12			
4.
Hypnotized			
14		
12.-14.
Teenagers Amnesty		
14		
9.-11.
HOT DANCE – Zubří (11. 5.)
Hají				5			3.
Pramínek			
5			
5.
Different neigbors		
9			
9.
The power			
9			
5.
LiL Killers			
2			
1.
Untouchables			
17			
8.
What happened			
12		
11.
Dance Evolution – Přerov (25. 5.)
Hají				2			3.
The power			
6			
3.
Different neigbors		
4			
5.
Beatstreet MČR – Brno (26. 5.)
LiL Killers			
14			
2.
Hypnotized			
13			
9.
Nobody can stop me		
11		
10.

Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu za rok 2013
Oddíl stolního tenisu má 29 členů. O mládež se starají 2 trenéři.
Průkaz rozhodčího mají 4 členové. Činnost oddílu je po finanční
stránce zajišťována sponzorskými dary. Nájem nám hradí Tělocvična jednota. Trénujeme v tělocvičně na ZŠ Vsetín Sychrov a to
3 dny v týdnu na 6 stolech. Další činností oddílu je vedení kroužků
stolního tenisu na ZŠ Trávníky a ZŠ Sychrov pro žáky 1. až 4. tříd.
Spolupracujeme také s rodiči, kteří nám pomáhají při zajišťování
sportovních akcí. V červnu s nimi pořádáme 3. denní soustředění
ve Velkých Karlovicích na chatě lesů ČR. Konec roku zakončíme
Vánočním turnajem pro naše členy a jejich rodinné příslušníky.
Naše Webové stránky mají adresu: http://www.pinec-vsetin.cz/
Sportovní akce pořádané za ZŠ Vsetín Sychrov:
Regionální přebory jednotlivců a družstev.
Regionální bodovací turnajů (6) za průměrné účasti 32 startujících.
Krajské bodovací turnajů (4) za průměrné účasti 80 startujících.
Krajské přebory družstev starších žáků a dorostu.
Přebor Základních škol regionu Vsetín za účasti 65 žáků.
Vánočního turnaje oddílu se zúčastnilo 52 hráčů.
Všech 11 titulů Regionu v soutěži jednotlivců a 3 v soutěži družstev.
Na těchto úspěších se podíleli následující hráči: Barbora Hnátková, Martina Kovářová, Kateřina Hnátková, Claudia Stuppiello,
Ondřej Skalský, Tomáš Fojtík, Šimon Bártek, Jindřich Kostka, Tomáš Juřica, Jakub Sušeň.
Přeborníkem Zlínského kraje (který se skládal z 8 bodovacích
turnajů) se v kategorii starších žáků i dorostenců stal Ondřej Skalský.
Další výsledky našich hráčů:
Mladší žáci: 11. místo Tomáš Fojtík, 12. místo Jindřich Kostka
Starší žáci: 1. Ondřej Skalský
Dorostenci: 1. Ondřej Skalský, 7. Šimon Bártek a 8. Tomáš Juřica
Mladší a starší žákyně: 2. místo v obou kategoriích Barbora Hnátková
Dorostenky: 3. místo Claudia Stuppiello a 4. místo Barbora Hnátková
Přebor ČOS ČR staršího žactva – Brno:
3. místo ve dvouhře Barbora Hnátková, která se ve čtyřhře žákyň
umístila na 2. místě
4. místo ve čtyřhře žáků vybojovali Jakub Sušeň a Jindřich Kostka

Ve dvouhře skončil Sušeň na 5 - 8. místě a Kostka byl 9 - 16.
Bodovací turnaje ČR pořádané ČÁST:
Mladší žákyně: Barbora Hnátková
Havířov, Blansko - 5. 8. místo, Jaroměř - 9. - 12. místo, Vlašim 13. - 16. místo
Starší žáci: Ondřej Skalský (průměrná účast 100 startujících)
Praha, Hustopeče - 17. - 24. místo,Ostrava, Hluk Vlašim - 25. - 32.
místo
Žebříčkový turnaj mladších žákyň:
Konal se ve Vlašimi za účasti nejlepších 24 hráček. 6. místo – Barbora Hnátková
Přebor ČR mladších žákyň:
Most: 9. -16. místo - Barbora Hnátková
Přebor ČR starších žáků:
Hluk 17. -24. místo - Ondřej Skalský
V žebříčku ČR mladších žákyň se umístila Barbora Hnátková na
10. místě, v kategorii starších žáků je Ondřej Skalský na 32. místě.
Po přeřazení ročníku 98 do dorostu se přesunul na 16. místo.
Zpracoval Antonín Šula

Zpráva z oddílu volejbalu za rok 2013
Stěžejní činností byla účast v 4. ročníku regionální amatérské
volejbalové ligy ročníku 2012-2013 ve Frýdku Místku. V základní skupině v 5. hracích dnech jsme sehráli 15 zápasů s bilancí 3.
výher, 1 výhra v tie-breaku, 4. prohry v tie-breaku, 7 proher a obsadili 12 místo, což nás odsunulo hrát do skupiny o sestup. Finálový turnaj se odehrál 24. 3. 2013. Zde jsme vítězstvím v prvním
zápase zažehnali možnost sestupu a nakonec obsadili v celkovém
hodnocení 11. místo z 16. startujících družstev. I tohoto ročníku se
zúčastnila družstva jak z Polska, tak i ze Slovenska.
Na podzim 2013 jsme se přihlásili do 5. ročníku této soutěže.
Před odehráním posledního základního kola jsme průběžně na 6.
místě, které nám zajišťuje účast ve finálovém turnaji.
Okresní volejbalové soutěže žen se v ročníku 2012 - 2013 poprvé zúčastnilo i družstvo žen, které po skvělé první půlce nakonec
obsadilo 4. místo z 6 přihlášených. Ženy se přihlásily i do ročníku
2013 -2014 a v půlce soutěže drží 3. místo.
Další účasti:
19. května. - 1. ročník memoriálu o pohár bratra Kozlíka v Kroměříži. 2. a 4. místo z 8 družstev.

Počet členů: 11, z toho 5 žen a 6 mužů
Zbyněk Duchoň - vedoucí oddílu

Běh naděje 2013
Běh naděje jsme uspořádali 2. 6. 2013 jako součást Dne dětí s
ANNOU v Panské zahradě.
Běh odstartovala vsetínská starostka Iveta Táborská. Tuto humanitární akci podpořilo 92 účastníků, kteří přispěli na konto BN
téměř pěti tisíci korunami. Na konto BN byla zaslána celková
částka 9 910,-Kč, neboť darem na konto BN přispěla částkou
5.000,- Kč vsetínská firma Irisa, v. d.
Běh naděje je dobrovolná humanitární akce, spojená s veřejnou
sbírkou, jejíž výtěžek je určen na výzkum rakoviny. Cílem běhu je
však také udělat něco pro sebe a své zdraví a snažit se o
prevenci, která je spojená především se správnou životosprávou, pravidelným pohybem
a bezpečným pobytem na slunci.
Otázka za posledním ročníkem BN je , zda spojení akcí Dne dětí
s ANNOU a BN byla ta správná volba. Problém byl v organizaci
v Panské zahradě, neboť současně probíhal program na hlavním
pódiu a zároveň probíhal start BN. Druhá stránka mince však je,
že i k Sokolovně, kde se zatím vždy konal BN přicházelo každo-

ročně méně a méně účastníků.
Každopádně ať tato akce je méně či více úspěšná, děkuji všem,
kteří se podíleli na její přípravě a průběhu.
Alena Uličná - jednatelka

Tělocvičná jednota Sokol Vsetín děkuje Městu Vsetín a Zlínskému kraji
Tělocvičná jednota Sokol Vsetín děkuje Městu Vsetín a Zlínskému kraji
Město Vsetín a Zlínský kraj byli opět největšími finančními
podporovateli T. J. Sokol Vsetín i v roce 2013. Finanční prostředky které dostáváme na podporu naší činnosti z rozpočtu Zlínského
kraje a města Vsetína využíváme převážně na pronájem tělocvičen

a sportovišť. Bez jejich finančních dotací by nebylo možno dosáhnout uvedených sportovních výsledků a činností, které dosáhla
naše tělocvičná jednota v roce 2013.
Za výbor T. J. Sokol Vsetín
Ing. Václav Jadrný

Seznam členů výboru T. J. Sokol Vsetín
Fojtík Radek - starosta tel. 603 803 533 Vsetín e-mail: sokolvsetin@seznam.cz

Talaš Jan – 605 103 060 trenér SG, oddíl SG - Pod Žamboškou
1037, Vsetín e-mail: jan.talas@seznam.cz

Uličná Alena - jednatel tel. 604 824 864 - Záviše Kalandry 1419,
Vsetín e-mail: ulicna@post.cz

Růžičková Dagmar – pokladník tel. 739 082 646 - Pod Žamboškou 1580, Vsetín

Duchoň Zbyněk - I. místostarosta, tel. 777 577 122 - Dukelská1820, Vsetín e-mail: duchonz@seznam.cz

Navrátilová Radka - taneční oddíl, Kontrolní komise tel. 603 596
612 - Slovenská 2013, Vsetín e-mail: radka.n1@volny.cz

Slováčková Michaela - náčelnice, cvičitelka tel. 776 786 267 Rokytnice 416, Vsetín e-mail: michaelaslovackova@seznam.cz

Slováčková Ludmila - cvičitelka všestrannosti dětí tel. 737 887
973 - Rokytnice 416, Vsetín

Životský Dušan - náčelník tel. 725 634 822 - Na výšině 427,
Vsetín

Pecharová Jitka – zapisovatel tel. 732 256 354 - Benátky 1892,
Vsetín e-mail: jitka.p@seznam.cz

Vařejka Jiří ing. - hospodář tel. 737 607 956 - Dukelská 1820,
Vsetín e-mail: jiri.varejka@seznam.cz

Orolin František MUDr. - člen výboru tel. 603 277 302 - Rokytnice 350, Vsetín e-mail: fror@seznam.cz

Členská základna
Počet členů T. J. Sokol Vsetín k 31.12.2013
Celkový počet členů: 474
Z toho 352 ženského pohlaví a 122 mužského pohlaví
Struktura členů podle věku :
předškoláci 		
13
ml. žáci
		
198
st. žáci
		
75
dorost
		
51

dospělí
senioři

		
		

Struktura dle oddílů:
gymnastika
volejbal
všestrannost
stolní tenis
tanec

71
66
87
13
150
29
195

Rozvrh pravidelných cvičení,
na které zveme všechny příznivce aktivního pohybu
VŠESTRANNOST
žactvo + dorost, pondělí a čtvrtek 		
muži + dorost - úterý
		
ženy - pondělí
			
ženy - středa
			
Věrná garda - čtvrtek
			

16 – 17
20 - 21
18.30 – 19.30
18 – 19
10 – 11

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Žactvo + dorost
pondělí – pátek
16 – 18
Zákl. škola Trávníky – gymnastická tělocvična

ODBÍJENÁ
muži + ženy

středa
neděle

18 – 20
17 – 19

TANEČNÍ
Pondělí až pátek, dle rozpisu tanečního oddílu All Style Unit
STOLNÍ TENIS
Pondělí až pátek dle rozpisu oddílu stolního tenisu SOU- Turkmenská

Besední dům je pod správou naší T. J. Sokol
Nájemní smlouva uzavřená mezi naší T. J. a Vsetínským Besedním
Domem, spol. s r. o. byla uzavřená na dobu dvacet let a měla sloužit k
získávání finančních prostředků pro činnost naší T. J. Smlouva měla
vypršet 31. 12. 2013.
K ukončení nájemní smlouvy však došlo 18. 12. 2013 naším odstoupením od nájemní smlouvy z důvodu neplacení nájmu. V BD
dochází v listopadu 2013 k odpojení vody a elektřiny a než dojde
k odpojení přívodu plynu, stačíme přepsat energie na T. J. vše z důvodu neplacení energií ze strany VBD. Na konci listopadu, 27. 11.
2013 odstupujeme od nájemní smlouvy se VBD z důvodu neplacení
nájemného. Nemovitost přebíráme 18. 12. 2013 s množstvím závad,
popsaných v předávacím protokolu a většinu provozů předáváme nájemní smlouvou stávajícím nájemcům, kteří projevují zájem i nadále
provozovat své živnosti v BD.
V současné době je v BD provoz pivnice, vinárny, restaurace, kanceláře a pojišťovny. V kancelářích ve II. NP došlo k výměně elektroinstalace a k instalaci měření elektrické energie. Abychom dostáli podmínek
nově uzavřených smluv, bylo třeba provést technické uzpůsobení elektroinstalace a vodoinstalace pro rozúčtování energií v celém objektu.
Provozovatel disco sálu s námi ukončil nájemní smlouvu. Sál je
v současné době volný
a zůstává otázkou jeho
využití.
Další stav BD bude
potřeba řešit komplexně dle priorit nutné
údržby s cílem udržet
nemovitost v provozuschopném, zdraví a
životy neohrožujícím
stavu, což bude vzhledem k dlouhodobému
zanedbání údržby náročný úkol.
Správcem BD byl
pověřený
výborem
naší T. J. starosta Mgr.
Radek Fojtík. Správa
tak rozsáhlého a zanedbaného majetku
potřebuje velké úsilí a
je náročná pro jednoho
člověka.

Jak budeme dál pokračovat v hospodaření v BD?
Je nutné, aby celý výbor, nebo jeho pověřená skupina rozhodovala
spolu se správcem BD o postupu a záměrech, které se týkají BD. Na
opravy bude potřeba použít nemalé finanční prostředky, ale také přiložit
ruku k dílu při úklidu a likvidaci nepořádku. Za tím účelem se budeme
obracet o brigádnickou pomoc i na členy naší T. J.
K hospodaření v BD se vyslovuje starosta přímo těmito slovy: ... výbor jako statutární orgán, aby se choval ke správě svého majetku s péčí
řádného hospodáře, požadoval vypracování zásad a norem pro spravování majetku, prováděl řádnou a pravidelnou kontrolu nad správou
majetku, aby kontrolní komise kontrolovala, jednatelka dle pokynů výboru jednala za T. J., vzdělavatel vzdělával, starosta se staral a hospodář
hospodařil, řekl bych si po přečtení tohoto příspěvku „zlatá slova“.
V opatřeních ke správě BD bude nutno vytvořit výhledově takové
podmínky, aby byly konečně získávány z pronájmu BD finance i pro
činnost naší T. J. podle původního záměru.
Ing. Václav Jadrný - vzdělavatel T. J.
Mgr. Radek Fojtík - starosta T. J.

