
Vážení sportovní přátelé, 

vážení hosté, 

 

dnešní Rada je sice volební, ale jinak ničím výjimečná. Musím konstatovat, že naše členská 

základna se pomalu snižuje. V čele sportovních oddílů pracují stále stejné osoby, jejichž věk 

nejde zastavit. Nedaří se nám získat žádné nové trenéry ani funkcionáře, až na malé výjimky.  

S mládeží nadále pracují pouze sportovní oddíly volejbalu a karate. Je třeba konstatovat, že 

úspěšně.  

K 31.12.2018  sdružuje  náš USK  8 sportovních oddílů, v nichž je evidováno 233 členů, z toho 

88 mládeže a pouze 19 studentů VŠ. Srovnání naleznete v níže uvedené tabulce, která zachycuje 

vývoj členské základny za poslední  čtyři  roky, včetně oficielní dotace  na činnost od ČAUS. 

  

  Statistické údaje: 

 k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2018 

Počet členů celkem 

- z toho studenti VŠ 

- mládež 

- ostatní 

          250 

             32 

            92  

           126 

255 

36 

94 

125 

           261 

24 

107 

130 

           233 

19 

88 

126 

Dotace ČAUS         5.762,-    6.528,- 25.468,- 16.846,- 

     

Celkem Kč         5.762,-    6.528,- 25.468,- 16.846,- 

 

Získávání finančních prostředků na činnost jednotlivých sportovních oddílů je čím dál složitější. 

Patří  mezi ně vypsané dotace ze SML, KÚ a MŠMT. V roce 2018 se nám podařilo získat dotace 

na pravidelnou činnost mládeže ze SML a KÚ. Administrativa s tím spojená je bohužel pro 

většinu z nás odrazující. Dovoluji si podotknout, že se nám podařilo udržet ceny nájmů s TUL i s 

ostatními školami na dosavadní přijatelné výši.  

Na dnešní Radě USK byli vyhodnoceni  nejúspěšnější sportovci USK za rok 2018. Dovolím si 

též  připomenout, že v rámci tradiční ankety, pořádané LB –STO, byl do „Síně slávy“ uveden za 

rok 2018 pan Stanislav Václavík – úspěšný trenér volejbalu. 

Na závěr svojí krátké zprávy bych vás rád informoval o práci našeho výkonného výboru.  

V průběhu roku 2018 pracoval výbor ve tříčlenném složení.  Scházeli jsme se operativně podle 

potřeb a snažili jsme se vyhovět naší místopředsedkyni-matce. Řešili jsme standardní  i některé 

nestandardní  záležitosti, jako byl odprodej skokanského areálu. V červnu minulého roku jsme 

podali odvolání na FÚ v Liberci proti nařízenému vrácení dotace z MŠMT a vyměřenému penále. 

Do dnešního dne nebylo rozhodnuto.  

 

Dovolte mi, abych na úplný závěr poděkoval všem dobrovolným trenérům a funkcionářům 

v jednotlivých sportovních oddílech za odvedenou práci v minulém roce a věřím, že  rok 2019 

bude alespoň stejně tak úspěšný, jako ten minulý. 

Děkuji za pozornost. 

Ing. Jiří Klíma - předseda USK 

 

 

 

 


