Vážení sportovní přátelé,
dnešní řádná Rada USK se, po dvou letech pandemie, opět koná za účasti zástupců
sportovních oddílů. Bohužel musím konstatovat, že nám pomalu klesá členská základna,
především z řad mládeže. Jsme sdruženi v osmi sportovních oddílech, kde dobrovolně pracují
stále stejní lidé, jejichž věk se zvyšuje. Až na malé výjimky se nám nedaří získat nové trenéry
ani funkcionáře. S talentovanou mládeží pracují pouze ve sportovních oddílech volejbalu a
karate a musím konstatovat, že velice úspěšně.
K 31.12.2021 máme v evidenci 215 členů, z toho 85 mládeže a pouze 15 studentů VŠ. Vývoj
členské základny za poslední čtyři roky naleznete v níže uvedené tabulce, včetně oficiálních
dotací na činnost od ČAUS.
Statistické údaje:
Počet členů celkem
- z toho studenti VŠ
- mládež
- ostatní
Dotace ČAUS

k 31.12.2018
233
19
88
145
16.846,-

Celkem Kč

16.846,-

k 31.12.2019
228
15
83
145
9.295,9.295,-

k 31.12.2020
228
21
89
139
17.976,-

k 31.12.2021
215
15
85
130
20.190,-

17.976,-

20.190,-

Celý loňský rok byl velmi ovlivněn vzniklou pandemií. V průběhu roku byla uzavřena
některá sportoviště a tím se zmenšil prostor pro tréninky především dětí, kterým byly
uzavřeny i školy. Teprve na podzim roku 2021 se podařilo zahájit některé soutěže (basketbal,
volejbal, florbal) avšak s velkými omezeními. I přes léto byla omezení pro pořádání
sportovních soustředění a kempů pro děti. Krom toho jsme se museli vypořádat se
skutečností, že obě sportovní haly TUL byly pro naše sportovní oddíly uzavřeny z důvodů
plánované rekonstrukce a to už od září 2019. Rekonstrukce byla konečně zahájena na začátku
roku 2022. Sportovní oddíly basketbalu, florbalu, volejbalu a futsalu si musely opět najít jiné
tréninkové prostory a tím se jim výrazně zvýšily náklady na činnost.
Základním zdrojem příjmů většiny sportovních oddílů jsou oddílové příspěvky a finanční
dary. Pro sportovní oddíly, které pracují s mládeží do 19 let, existují programy pro
pravidelnou činnost, které vypisují NSA, LK a SML. V roce 2021 se nám podařilo uspět se
žádostí u NSA a LK. Získali jsme tak pro děti částku celkem 366 tis. Kč.
Na závěr svojí zprávy vás chci informovat o práci našeho výkonného výboru. V průběhu
roku 2021 jsme pracovali operativně prostřednictvím e-mailu a mobilních telefonů, abychom
dodržovali vyhlášená pravidla a chránili svoje zdraví.
Dovolte mi, abych na úplný závěr poděkoval všem dobrovolným trenérům a funkcionářům
v jednotlivých sportovních oddílech za odvedenou práci v minulém roce, popřál všem pevné
zdraví a věřím, že v průběhu roku 2022 pandemii konečně zvládneme a budeme zase
normálně sportovat.
Děkuji za pozornost.
Ing. Jiří Klíma - předseda USK

